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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனான் தஜனது ரத ஜனாழில
உத்தரெவ ஜனாணாணைகணகளை புணகயிரெத

ரத ஜனாழில ஜனாகளைர்களுக்கு எதிரெ ஜனாகத் திருப்புகிிருப்புகிற ஜனார்
By Alex Lantier,     28 February 2018

பரரான்சின் பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின் சட்ட ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு விதி் புகை புகள

(statut des cheminots) முடிவுக்குக் ிரத த் புகைராண்டுவருவதற்கும் பிரத தரஞ்சு ம் பிரெஞ்சு ததசிய
பு புக் புகையிரத ம் பிரெஞ்சு தச புகவ புகய (SNCF) தனியரார்மயமராக்குவதற்குமரான
திட்டங்் புகை புகள பரரான்சின் பரதமர் எட்வரார்ட் பலிப் திங்் புகைளன்ற
அறிவித்தரார்.  ஐம் பிரெஞ்சு தரராப்ன் சட்ட பரா மற்றம் உதொழிலிரத த் புகைங்கிலும் வர்க்் புகைப் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டங்் புகைள
அதி் புகைரித்துச் ிரத தசல்வதன் மத்தியில், தனது திட்டநிரலுக்கு ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள
மத்தியில் ஆழமரான ம் பிரெஞ்சு த் புகைரான் சட்ட பம் நிதொழிலவுவது குறித்து அறிந்திருக்கும் அவர்,
இந்த சீர்திருத்தத் புகத ஒருத புகதொழிலப்ன் சட்ட பட்சமரா் புகை ஜனராதின் சட்ட பதி இமரானுவல்
மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் உத்தரவரா புகதரவாணை் புகை புகளப் (ordonnances) ன் சட்ட பயன்ன் சட்ட படுத்தி
திணிக்் புகைவிருப்ன் சட்ட பதரா் புகை அறிவித்தரார்.  இது சட்டமன்ற அங்் புகைத்தவர்் புகைளிடம்
இருந்தும் ிரத தன் சட்ட பருநிறவன ஆதரவு ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைளிடம் இருந்தும்
ஆதர புகவத் திரட்டுவதற்் புகைரான ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேரத் புகத அவருக்கு வழங்குகின்ற
ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேராக்் புகைமு புகடயதராகும்.

இரண்டராம் உதொழில் புகைப் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரில்,  எல்தொழிலராவற்றக்கும் ம் பிரெஞ்சு தமல் ம் பிரெஞ்சு தசராவியத்
ஒன்றியத்தின் த புகதொழில புகமயில்,  ற்கான நேராஜி ம் பிரெஞ்சு தஜர்மனி ம் பிரெஞ்சு ததராற்் புகைடிக்் புகைப்ன் சட்ட பட்டதில்
பிரத தரஞ்சு பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளது ன் சட்ட பங்ம் பிரெஞ்சு த் புகைற் புகன் சட்ட ப அங்கீ் புகைரிக்கும்
விதமரா் புகை அவர்் புகைளுக்கு வழங்் புகைப்ன் சட்ட பட்டிருந்த சமூ் புகை உரி புகம் புகை புகள
அ் புகைற்றவதற்கு ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேராக்் புகைம் ிரத த் புகைராண்டிருப்ன் சட்ட ப புகத பலிப் ஊர்ஜிதம் ிரத தசய்தரார்.
அவர் கூறினரார்:  “புதிய த புகதொழிலமு புகறயினர்,  ன் சட்ட பயிற்சிப் ன் சட்ட பணியராளர்் புகைள,
SNCF  இல் இ புகதரவாணைவதற்கு விரும்புகின்ற அ புகனவருக்கும்,  ற்கான நேராங்் புகைள
ிரத தசரால்வது என்னிரத தவன்றரால்,  அ புகனத்து பிரத தரஞ்சு மக்் புகைளும்
அனுன் சட்ட பவிக்கின்ற ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழில நி புகதொழில புகம் புகைள மீதரான உத்தரவராதங்் புகை புகள,
ிரத ததராழிதொழிலராளர் சட்ட உத்தரவராதங்் புகை புகள (Code  du  travail)  அவர்் புகைளும்
அனுன் சட்ட பவிப்ன் சட்ட பரார்் புகைள...  எதிர்் புகைராதொழிலத்தில்,  முடிவு ிரத தசய்யப்ன் சட்ட படுகின்ற ஒரு
ம் பிரெஞ்சு தததியில் இருந்து,  பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள சட்ட ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு
விதி் புகைளின் (statut  des  cheminots) அடிப்ன் சட்ட ப புகடயில் ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழில நியமனங்் புகைள
இருக்் புகைராது.”

SNCF இன் நி புகதொழிலயரானது “எச்சரிக் புக் புகை மணி”யடிப்ன் சட்ட பதராய் இருப்ன் சட்ட பதரா் புகை
கூறிய பலிப்,  அரசராங்் புகைம் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் ிரத ததராழில் உத்தரவரா புகதரவாணை் புகை புகளப்
ன் சட்ட பயன்ன் சட்ட படுத்தி அதன் சீர்திருத்தத் புகத திணிப்ன் சட்ட பதற்கு அனுமதிக்கின்ற ஒரு
வழிவ புக் புகைச் சட்டத் புகத நி புகறம் பிரெஞ்சு தவற்றவதற்கு ற்கான நேராடராளுமன்றத்திற்கு அ புகழப்பு
விடுத்தரார்.  அவர் கூறினரார்,  “அவசரமரான அவசியத்திற்கு
மு் புகைம்ிரத த் புகைராடுக்கும் நி புகதொழிலயில்,  அரசராங்் புகைமரானது இந்த ம் பிரெஞ்சு த் புகைரா புகடக்குளளரா் புகை
முக்கியமரான ிரத த் புகைராள புக் புகை் புகை புகள நி புகறம் பிரெஞ்சு தவற்றிவிடுகின்ற தீர்மரானத்துடன்
இருக்கிறது... மரார்ச் மராதத்தின் மத்தியில், ற்கான நேராங்் புகைள சட்டம் இயற்றவத்் புகைரான
ஒரு வ புகர புகவ ற்கான நேராடராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பப்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராம்.  ிரத ததராழில்
உத்தரவரா புகதரவாணை் புகை புகள ன் சட்ட பயன்ன் சட்ட படுத்துவது SNCF நிர்வரா் புகைத்திற்கும்
ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைங்் புகைளுக்கும் இ புகடயிதொழிலரான ன் சட்ட பரந்த ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பச்சுவரார்த் புகத் புகைளுக்கு
அனுமதிக்கும்.” அரசு ன் சட்ட பகுதியரா் புகை ன் சட்ட பங்கு் புகை புகளக் ிரத த் புகைராண்டிருக்கும் வ புக் புகையில்
ஒரு ிரத தன் சட்ட பருநிறவனமரா் புகை SNCF தனியரார்மயமரா் புகை உருமராற்றப்ன் சட்ட படுவதற்கும்
அவர் அ புகழப்பு விடுத்தரார்.

பலிப் மற்றம் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் ிரத த் புகைராள புக் புகையரானது அதன் வடிவம் மற்றம்
உளளடக்் புகைம் இரண்டிலும் பிரெஞ்சு தம மு புகறயற்றதும் ஜனற்கான நேராய் புகை
விம் பிரெஞ்சு தரராதமரானதுமராகும், இ் புகைழ்ச்சியுடன் நிரரா் புகைரிப்ன் சட்ட பதற்கு தகுதியரானதராகும்.

பிரத தரஞ்சு பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின் சட்ட ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு விதி் புகை புகளயும்,
ஐம் பிரெஞ்சு தரராப்ன் சட்ட பராிரத தவங்கிலுமரான ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின் வராழ்க் புக் புகைத் தரங்் புகை புகளயும்
ன் சட்ட பரராமரிக்குமளவுக்கு ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராதுமரான நிதியராதராரம் இல் புகதொழில என்ன் சட்ட பதரான கூற்ற
ஒரு அரசியல் ிரத தன் சட்ட பராய் ஆகும்.  SNCF ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள மீது தராக்குதல்
ற்கான நேடத்துகின்ற அம் பிரெஞ்சு ததம் பிரெஞ்சு தவ புகளயில்,  மக்ம் பிரெஞ்சு தரரான் பல்லியன் ் புகைதரவாணைக்் புகைரான
யூம் பிரெஞ்சு தரராக்் புகைள வரி ிரத தவட்டுக்் புகை புகள ிரத தன் சட்ட பரும் ிரத தசல்வந்தர்் புகைளுக்கு  புக் புகையளித்துக்
ிரத த் புகைராண்டிருக்கிறரார். 2008  ம் பிரெஞ்சு தவரால் ஸ்ட்ரீட் ிரத தன் சட்ட பராறிவின் சமயத்தில் பிரத தரஞ்சு
அரசு ஒர் இரவிம் பிரெஞ்சு ததொழிலம் பிரெஞ்சு தய 360  பல்லியன் யூம் பிரெஞ்சு தரரா ் புகைடன் உத்தரவராதங்் புகை புகள
வங்கி் புகைளுக்கு அளித்தது,  அதன்பன்னர் ஐம் பிரெஞ்சு தரராப்பய மத்திய வங்கி,
டிரில்லியன் ் புகைதரவாணைக்் புகைரான யூம் பிரெஞ்சு தரராக்் புகை புகள வங்கி் புகைளுக்கு ் புகைடனுதவி
அளிப்ன் சட்ட பதற்கு ஆதரவளித்தது.

ிரத தன் சட்ட பரும் ஏ் புகைராதின் சட்ட பத்திய சக்தி் புகைளின் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரார் உந்துதம் பிரெஞ்சு ததொழில இந்த
பற்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராக்குத்தனமரான ிரத த் புகைராள புக் புகை புகய ிரத தசலுத்திக் ிரத த் புகைராண்டிருப்ன் சட்ட பதராகும்:
ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின் ற்கான நேதொழிலன்் புகை புகளப் ன் சட்ட பலிிரத த் புகைராடுத்து, பிரத தரஞ்சு இரராணுவவராதம்
வளர்த்ிரத ததடுக்் புகைப்ன் சட்ட படுவதற்கு நிதியராதராரமளிக்் புகை மக்ம் பிரெஞ்சு தரரான் ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேராக்் புகைம்
ிரத த் புகைராண்டிருக்கிறரார்.

பப்ரவரி 17 அன்ற மூனிச் ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு மராற்கான நேராட்டில், பரரான்சின் ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு
அ புகமச்சரரான ஃபம் பிரெஞ்சு தளராிரத தரரான்ஸ் ன் சட்ட பரார்லி,  2018-2024 க்் புகைரான இரராணுவ
நிதிஒதுக்கீட்டில் 35  சதவீதம் அதி் புகைரிப்பு ிரத தசய்து 300  பல்லியன்
யூம் பிரெஞ்சு தரராக்் புகைளரா் புகை அதி் புகைரிக்் புகைவிருப்ன் சட்ட பதரா் புகை அறிவித்தரார்.  ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பர்லினுடன்
 புக் புகைம் பிரெஞ்சு த் புகைரார்த்து இப்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராது ற்கான நே புகடிரத தன் சட்ட பற்ற வருகின்ற ஐம் பிரெஞ்சு தரராப்பய ஒன்றியத்தின்
இரராணுவமயமராக்் புகைத்தில் இ புகதரவாணைந்து ிரத த் புகைராளவதற்் புகைரா் புகை,  மராலி,  சிரியரா
மற்றம் ிரத தன் சட்ட பரும் அணுசக்தி ற்கான நேராடு் புகைளுக்கு இ புகடயில் ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேரடியரா் புகை ற்கான நேடக்கும்
ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரார்் புகைள உளளிட உதொழிலிரத த் புகைங்குமரான ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரார்் புகைளுக்கு நிதியராதராரம்
அளிப்ன் சட்ட பதற்் புகைரா் புகை ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகை புகள ன் சட்ட பதொழில தசராப்தங்் புகைளுக்கு பன்ம் பிரெஞ்சு தன
வீசிிரத தயறிய ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேராக்் புகைம் ிரத த் புகைராண்டிருக்கிறரார்.

ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகை புகள எந்த சமூ் புகை உரி புகம் புகைளுமற்ற தற்் புகைராலி் புகைத்
ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளரா் புகை தரம் கு புகறப்ன் சட்ட பதுதரான் எதிர்் புகைராதொழிலத்திற்் புகைரான
அரசராங்் புகைத்தின் திட்டமரா் புகை இருக்கிறது என்ன் சட்ட ப புகதம் பிரெஞ்சு தய,  PSA வரா் புகைன
உற்ன் சட்ட பத்தித் ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள மீதும் SNCF பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள
மீதும் அதன் ிரத ததராழில் உத்தரவரா புகதரவாணை் புகை புகளத் திணிக்கின்ற அதன்
திட்டங்் புகைள எடுத்துக்் புகைராட்டுகின்றன.  பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளுக்கு
ிரத ததராழில் சட்டத்தின் ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு் புகை புகள வழங்் புகைவிருப்ன் சட்ட பதரா் புகை பலிப்
வராக்குறதியளிப்ன் சட்ட பது ஒரு சிடுமூஞ்சித்தனமரான ம் பிரெஞ்சு தமராசடியராகும்.  2012-2017
ஜனராதின் சட்ட பதி பரரான்சுவரா வா ஹராதொழிலண்டின் ம் பிரெஞ்சு தசராசலிஸ்ட் ் புகைட்சி (PS)

அரசராங்் புகைத்தில் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் ன் சட்ட பங்ம் பிரெஞ்சு த் புகைற்புடன் நி புகறம் பிரெஞ்சு தவற்றப்ன் சட்ட பட்ட ிரத ததராழில்
சட்டமரானது முததொழிலராளி் புகைளும் ிரத ததராழிற்சங்் புகைமும் ிரத ததராழில் சட்டத் புகத
மீறவதில் உடன்ன் சட்ட பட அனுமதிக்கிறது.  பலிப் வழங்் புகைவிருப்ன் சட்ட பதரா் புகைக் கூறம்



ன் சட்ட பராது் புகைராப்பு் புகைம் பிரெஞ்சு தள கூட,  உண் புகமயில்,  நிரரா் புகைரிக்் புகைப்ன் சட்ட பட்டுக்
ிரத த் புகைராண்டிருக்கின்றன.

ிரத தசன்ற ஆண்டில் பரரான்சின் இரசராயனத் ிரத ததராழிற்து புகறயும்
ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைளும், ிரத ததராழில் சட்ட வ புகரய புகறயின் ன் சட்ட படி, ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள
கு புகறந்தன் சட்ட பட்ச சம்ன் சட்ட பளத்திற்கும் கீழரா் புகை ஊதியமளிக்் புகைப்ன் சட்ட படுகிறதரான ஒரு
ஒப்ன் சட்ட பந்தத்தில் உடன்ன் சட்ட பட்ட ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராது இதும் பிரெஞ்சு தவ ் புகைராட்சிக்கு வந்தது.

ஐம் பிரெஞ்சு தரராப்ன் சட்ட பராிரத தவங்கிலுமரான ிரத ததராழிதொழிலராள வர்க்் புகைத்தினரால் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரார் மற்றம் சமூ் புகை
அசமத்துவத்திற்கு எதிரரான ஒரு ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டம் ற்கான நேடத்தப்ன் சட்ட படராமல் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின்
பற்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராக்் புகைரான ிரத த் புகைராள புக் புகை் புகைளுக்கு எதிரரான எந்த உண் புகமயரான
ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டமும் ற்கான நேடத்தப்ன் சட்ட பட முடியராது.

SNCF ஐ ் புகை புகதொழிலப்ன் சட்ட பதற்் புகைரான தனது திட்டங்் புகை புகள மக்ம் பிரெஞ்சு தரரான் முன் புகவத்துக்
ிரத த் புகைராண்டிருக்கின்ற அம் பிரெஞ்சு ததம் பிரெஞ்சு தவ புகளயில்,  2008  ிரத தன் சட்ட பராறிவு முததொழிலரான ஒரு
தசராப்தத்தில் சமூ் புகைத் தராக்குதல் ிரத ததராடர்ச்சியரா் புகை ம் பிரெஞ்சு தவ் புகைம் ிரத தன் சட்ட பற்ற
வந்திருப்ன் சட்ட பதன் பன்னர் சர்வம் பிரெஞ்சு ததச அளவில் ிரத ததராழிதொழிலராள வர்க்் புகைத்தில்
எதிர்ப்பும் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரார்க்குதரவாணைமும் ிரத தன் சட்ட பருகி வருகிறது.  2018  ிரத ததராடங்கியது
முததொழிலரா் புகை,  ஈரரான் மற்றம் துனிசியராவில் ிரத ததராழிதொழிலராளர் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டங்் புகைள,
ம் பிரெஞ்சு தஜர்மன் மற்றம் துருக்கிய உம் பிரெஞ்சு ததொழிலரா் புகைத் ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின்,  பரிட்டிஷ
பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின் ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தங்் புகைள, மற்றம் சிரிசரா (“தீவிர
இடது் புகைளின் கூட்டணி”)  அரசராங்் புகைத்தின் சிக்் புகைன ற்கான நேடவடிக் புக் புகைக்
ிரத த் புகைராள புக் புகை் புகைளுக்கு எதிரரான கிம் பிரெஞ்சு தரக்் புகைத் ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின்
ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தங்் புகைள என ன் சட்ட பராரியத் ிரத ததராழிதொழிலராளர் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டங்் புகைள
அபவிருத்திய புகடந்து வருகின்றன.

அிரத தமரிக்் புகைராவில்,  சக்திவராய்ந்த அிரத தமரிக்் புகைப் ன் சட்ட பராட்டராளி வர்க்் புகைம்
ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டத்திற்குள நு புகழந்து ிரத த் புகைராண்டிருக்கிறது.  ஒரு
பற்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராக்குத்தனமரான ஒப்ன் சட்ட பந்தத் புகதத் திணிப்ன் சட்ட பதற்் புகைரா் புகை ஐக்கிய வரா் புகைன
உற்ன் சட்ட பத்தித் ிரத ததராழிதொழிலராளர் சங்் புகைத்திற்கு (UAW) ிரத தன் சட்ட பருநிறவனங்் புகைள  புக் புகையூட்டு
அளித்திருப்ன் சட்ட பது ிரத ததராடர்ன் சட்ட பரா் புகை வரா் புகைன உற்ன் சட்ட பத்தித் து புகற ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள
மத்தியில் ம் பிரெஞ்சு த் புகைரான் சட்ட பம் ிரத தன் சட்ட பருகிச் ிரத தசல்வதன் மத்தியில்,  ஒட்டுிரத தமராத்த ம் பிரெஞ்சு தமற்கு
ம் பிரெஞ்சு தவர்ஜினியரா மரா் புகைராதரவாணைிரத தமங்கிலும் ஆசிரியர்் புகைள ஒரு வதொழிலது-சராரி ஆளுற்கான நே புகர
எதிர்த்து நிற்ன் சட்ட பம் பிரெஞ்சு ததராடு ம் பிரெஞ்சு தமம்ன் சட்ட பட்ட ஊதியங்் புகை புகளயும் ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழில
நி புகதொழில புகம் புகை புகளயும் ம் பிரெஞ்சு த் புகைராரி அணிதிரண்டு வருகின்றனர்.

பரரான்சில், ஏர் பரரான்ஸ் மற்றம் சு் புகைராதரார ற்கான நேதொழிலத் து புகற ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின்
ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தங்் புகைள ிரத தன் சட்ட பருகிச் ிரத தசல்வதன் மத்தியில்,  பு புக் புகையிரத
ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள ஒரு ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டத் புகத ஒழுங்் புகை புகமக்கும் அவசியத்திற்கு
மு் புகைம்ிரத த் புகைராடுத்து நிற்கின்றனர்.

மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் தராக்குதல்் புகை புகள எதிர்த்து நிற்் புகைம் பிரெஞ்சு தவண்டுிரத தமனில்,  ம் பிரெஞ்சு ததசிய
மட்டத்தில் ஒழுங்் புகை புகமக்் புகைப்ன் சட்ட படுகின்ற ஒருசிதொழில அ புகடயராள ிரத ததராழிற்சங்் புகை
ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டங்் புகைள என்ற ் புகைட்டுத்த புகள புகய ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள ஏற்றக்ிரத த் புகைராளள
முடியராது.  ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டத் புகத,  மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானுடன் “ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பச்சுவரார்த் புகத் புகைளுக்கு”
த புகதொழில புகம ிரத த் புகைராடுத்துக் ிரத த் புகைராண்டிருக்கின்ற ிரத ததராழிற்சங்் புகை அதி் புகைராரத்துவத்தின்
மற்றம் அதன் அரசியல் கூட்டராளி் புகைளின் ் புகைரங்் புகைளில் இருந்து விடுவித்து,
மக்ம் பிரெஞ்சு தரரான் மற்றம் ஐம் பிரெஞ்சு தரராப்பய ஒன்றியத்தின் ஜனற்கான நேராய் புகை-விம் பிரெஞ்சு தரராத மற்றம்
இரராணுவவராதக் ிரத த் புகைராள புக் புகை் புகைளுக்கு எதிரரான ஒரு அரசியல் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டத் புகத
ற்கான நேடத்துவதற்கு சுயராதீனமரா் புகை ஒழுங்் புகை புகமப்ன் சட்ட பதும் பிரெஞ்சு தவ முக்கியமரான
பரச்சி புகனயராகும். 

வரா் புகைன உற்ன் சட்ட பத்தித் து புகற ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள,  இரசராயனத் து புகற
ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள மற்றம் ஓய்வூதியர்் புகைள என மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானரால் ஏற்் புகைனம் பிரெஞ்சு தவ
குறி புகவக்் புகைப்ன் சட்ட பட்டிருக்கின்ற ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளது மற்ற அடுக்கு் புகைளில் இருந்து
தனி புகமப்ன் சட்ட படுத்தப்ன் சட்ட பட்டு,  பரரான்சில் பு புக் புகையிரத ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள முழுக்் புகை
ம் பிரெஞ்சு ததசிய அளவில் அணிதிரளவ புகதம் பிரெஞ்சு தய அரசராங்் புகைம் ் புகைதரவாணைக்குப் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராட்டுக்
ிரத த் புகைராண்டிருக்கிறது.  பரித்தராளும் சூழ்ச்சியுடன்,  சர்வம் பிரெஞ்சு ததச அளவில்
அவர்் புகைளது வர்க்் புகை சம் பிரெஞ்சு த் புகைராதர சம் பிரெஞ்சு த் புகைராதரி் புகைளிடம் இருந்து தனி புகமப்ன் சட்ட படுத்தி,
ன் சட்ட பல்ம் பிரெஞ்சு தவற ிரத ததராழிற்து புகற் புகைளிலுமரான ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டங்் புகை புகள ் புகை புகளப்ன் சட்ட ப புகடயச்

ிரத தசய்து ஓயச் ிரத தசய்வதற்கு அல்தொழிலது உ புகடத்து முறிப்ன் சட்ட பதற்கு அவர்
ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேராக்் புகைம் ிரத த் புகைராண்டிருக்கிறரார். பரரான்சில் இப்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராது ற்கான நே புகடிரத தன் சட்ட பற்ற வருகின்ற
ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டங்் புகைள ஐக்கியப்ன் சட்ட படக் கூடராது என்ன் சட்ட பதில் பரரான்சின்
ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைள படிவராதமரா் புகை இருக்கின்றன,  பு புக் புகையிரத
ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள மீது ஒரு அவமதிப்ன் சட்ட பரான மற்றம் மனஸ்திரம்
கு புகதொழிலக்கின்ற ஒரு ம் பிரெஞ்சு ததரால்வி புகய வழங்குவதற்் புகைரான சராத்தியத் புகதக்
ிரத த் புகைராண்டு ஊட் புகைங்் புகைளின் ன் சட்ட பகுதி் புகைள குரூரத் திருப்தி புகய ் புகைண்் புகைளில்
் புகைராட்டுகின்றன.

் புகைருத்துக்் புகைணிப்பு வல்லுற்கான நேரரான J r me  Sainte-Marie,  é ô Le  Monde

ன் சட்ட பத்திரி புக் புகையிடம் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பசு புக் புகையில் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானுக்கு பன்வருமராற
அறிவு புகரயளித்தரார்:  “SNCF சீர்திருத்தமரானது ஒரு யுத்தத்தின்
ம் பிரெஞ்சு ததராற்றத் புகதப் ிரத தன் சட்ட பறவிரத ததன்ன் சட்ட பது அவருக்கு ற்கான நேல்தொழிலதரா் புகை இருக்கும்.  ிரத தவற்றி
ிரத தரராம்ன் சட்ட ப சுதொழிலன் சட்ட பமரானதராய் இருந்தரால்,  அவருக்கு அரசியல்ரீதியரா் புகை அதில்
ிரத தன் சட்ட பரிய ன் சட்ட பயம் பிரெஞ்சு தனதும் இல் புகதொழில.  தராட்சர் சுரங்் புகைத் ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளது
ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தத்தின் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராது, ிரத ததராழிற்சங்் புகை அசுரத்தனத்தின் அன் சட்ட பராய் புகைரமரான
் புகைற்ன் சட்ட ப புகனக்ம் பிரெஞ்சு த் புகைராதொழிலத்திற்கு எதிரரா் புகை ஒரு துணிச்சதொழிலரான ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டம் ற்கான நேடத்தி
அதில் அவர் இறதியில் ிரத தவற்றி ிரத தன் சட்ட பற்றரார்,  அது ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரான்றிருப்ன் சட்ட பம் பிரெஞ்சு தத
மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானுக்கு ம் பிரெஞ்சு தமம்ன் சட்ட பட்டதரா் புகை இருக்கும்.”

சுரங்் புகைத் ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளின் ம் பிரெஞ்சு ததசிய சங்் புகைத்தின் (National  Union  of

Mineworkers)  ் புகைட்டுப்ன் சட்ட பராட்டில் ற்கான நேடந்த ஒரு ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்டத் புகத மற்ற
ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகை புகள தனி புகமப்ன் சட்ட படுத்தி,  அதன்மூதொழிலமரா் புகை ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைளது
வராழ்க் புக் புகைத் தரங்் புகைளின் மீது ஒரு ன் சட்ட பரந்த தராக்குத புகதொழிலத் ிரத ததராடுப்ன் சட்ட பதற்கு
பரிட்டிஷ பரதமர் மரார்் புகைிரத தரட் தராட்ச புகர அனுமதிக்கும் நி புகதொழில ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேர்ந்த,
கிம் பிரெஞ்சு தரட் பரிட்டனில் 1985  இல் ற்கான நேடந்த சுரங்் புகைத் ிரத ததராழிதொழிலராளர்் புகைள
ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தத் புகதக் குறிப்புக் ் புகைராட்டுவது மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் திட்டங்் புகைள
விடயத்தில் ஒரு எச்சரிக் புக் புகையராகும்.

அடிப்ன் சட்ட ப புகடயில் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் அம் பிரெஞ்சு தத ம் பிரெஞ்சு ததசியவராத மற்றம் இரராணுவவராத
முன்ம் பிரெஞ்சு தனராக் புக் புகைம் பிரெஞ்சு தய ன் சட்ட பகிர்ந்து ிரத த் புகைராளகின்ற ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைளின் தும் பிரெஞ்சு தரரா் புகை
இயல்பன் மீம் பிரெஞ்சு தத முததொழிலராளித்துவ வர்க்் புகைத்தின் மூம் பிரெஞ்சு ததொழிலரான் சட்ட பராயம்
சரார்ந்திருக்கிறது.  இரராணுவத்தில் கூடுததொழிலராய் ன் சட்ட பதொழில பல்லியன்் புகைள
ிரத தசதொழிலவிடப்ன் சட்ட படுவதற்கு ம் பிரெஞ்சு தஜரான் லூக் ிரத தமம் பிரெஞ்சு ததொழிலரான்ம் பிரெஞ்சு தசரானின் அடின் சட்ட பணியரா
பரரான்ஸ் (LFI) இயக்் புகைத்தின் முன்னணி உறப்பனர்் புகைள விடுக்கும்
அ புகழப்பு, ஸ்ரராலினிச CGT (ிரத ததராழிதொழிலராளர் ிரத தன் சட்ட பராதுக் கூட்ட புகமப்பு) ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பரான்ற
LFI உடன் ிரத ததராடர்பு புகடய “வர்க்் புகைப் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராரராட்ட சங்் புகைங்் புகைள”  என்ன் சட்ட பதராய்
ிரத தசரால்தொழிலப்ன் சட்ட படுன் சட்ட ப புகவ உளளிட இந்தத் தட்டுக்் புகைளின் பற்ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராக்குத்தனமரான
் புகைண்ம் பிரெஞ்சு ததரவாணைராட்டத்தின் ஒரு ிரத ததளிந்த பரதின் சட்ட பலிப்ன் சட்ட பராய் இருக்கிறது.

ற்கான நேராட் புகட “ற்கான நேவீனப்ன் சட்ட படுத்துவதற்் புகைரா் புகை”வும் மற்றம் உதொழில் புகை அரங்கில் அதன்
“ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பராட்டித்திற புகன”யும் அதி் புகைராரத் புகதயும் ஊக்குவிப்ன் சட்ட பதற்் புகைரா் புகைவும் விருப்ன் சட்ட பம்
ிரத த் புகைராண்டிருக்கும் அவர்் புகைள,  மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானுடன் ம் பிரெஞ்சு தன் சட்ட பச்சுவரார்த் புகத ற்கான நேடத்தி
வருகின்ற எந்த சமூ் புகைத் தராக்குதல்் புகை புகளயும் ஏற்றக் ிரத த் புகைராளவதற்கு
விருப்ன் சட்ட பத்துடன் இருக்கிறரார்் புகைள.

ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைள எந்த எதிர்ப் புகன் சட்ட பயும் ஒழுங்் புகை புகமப்ன் சட்ட பதற்கு தவிர்க்கின்ற
அம் பிரெஞ்சு ததம் பிரெஞ்சு தற்கான நேரத்தில்,  எதிர்ப்பு சக்தி் புகைளரா் புகை ் புகைராட்டிக் ிரத த் புகைராளவதற்கு
ற்கான நேப்ன் சட்ட பரா புகசயுடன் மு புகனந்து ிரத த் புகைராண்டிருக்கின்றன.  CGT ஆரம்ன் சட்ட பத்தில் மரார்ச்
22  அன்ற ஒருற்கான நேராள அ புகடயராள ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தத்திற்கு அ புகழப்பு
விடுத்தது;  அத்துடன் மக்ம் பிரெஞ்சு தரரானின் ிரத ததராழில் உத்தரவரா புகதரவாணை் புகை புகளப்
ன் சட்ட பராரராட்டியதும் இரசராயனத் ிரத ததராழிற்து புகறயில் கு புகறந்தன் சட்ட பட்சத்திற்கும்
கு புகறவரான ஊதிய ஒப்ன் சட்ட பந்தங்் புகைளுக்கு ஆதரவரா் புகை வராக்் புகைளித்ததுமரான
பிரத தரஞ்சு ஜனற்கான நேராய் புகை ிரத ததராழிதொழிலராளர் கூட்ட புகமப்பும் (CFDT)  கூட, "மரார்ச் 14
ிரத ததராடங்கி ஒரு விரிந்து ிரத தசல்தொழிலத்தக்் புகை ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்தத் புகத” ிரத ததராடங்் புகை அது
விரும்புவதரா் புகை சுருக்் புகைமரா் புகை அறிவித்தது.

ஆயினும், SNCF சீர்திருத்தம் ிரத ததராடர்ன் சட்ட பரான ம் பிரெஞ்சு தவ புகதொழிலநிறத்த ற்கான நேடவடிக் புக் புகை் புகைள
மீதரான அத்த புகன முடிவு் புகை புகளயும் ிரத ததராழிற்சங்் புகைங்் புகைள மரார்ச் 15  வ புகர
தளளி புகவக்் புகைவிருப்ன் சட்ட பதரா் புகை ம் பிரெஞ்சு தற்கான நேற்ற அறிவிக்் புகைப்ன் சட்ட பட்டது.


