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மேற்கு ம வேர்ஜினிய ஆசிரியர்கள் ம வே்கள் வேலர்கள் வேலைநிறுத்தமும,
ததொழிற்சங்கங்களுக்கு எதிகு எதிரொன கிளர்ச்சியும

Joseph Kishore,       6 March 2018 

ஒவ்வவொரு மிகப் வ் பெரிய சமூக ூக மமொதலும் வ் பெருந்திரருந்திரளொன

மக்கள் இயக்கத்தில,  அரசியல ூக ம் பெொக்குகருந்திரளது மற்றும்
அஅமமப்புகருந்திரளது இயலஅம் பெ எடுத்துகொட்டுகின்றன,

அூக மதூக மவஅமருந்திரளயில அது அரசியல கருத்துருக்களின் மதிப்அம் பெப்
் பெரிூக மசொதித்து,  மதிப்பீடும் வசய்கின்றன.  இதுூக ம் பெொன்றவவொரு

விடயம் தொன் ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய ஆசிரியர்களின்
ூக மவஅமவேலைநிறுத்தமும்.

இப்ூக ம் பெொது அதன் ஒன்் பெதொவது ு நொஅமருந்திரள எட்டியுள்ருந்திரள,

அம்மொநிவேலைத்தில 30,000  க்கும் அதிகமொன ஆசிரியர்கள்
மற்றும் ் பெள்ளி ் பெணியொருந்திரளர்களின் வவளிு நடப்பு, விரிவஅமடந்து

வருகிறது.  ூக மு நற்று சொர்வவேலைஸ்டனில ஆயிரக் கணக்கொன
வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் வீதிகளில இறங்கியதுடன்,  மொநிவேலை

தஅமவேலைஅமம வசயவேலைகத்அமதச் சுற்றி வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் நீண்ட
வரிஅமசயில இஅமணந்து நின்றனர்.  வதொழிவேலைொருந்திரள வர்க்கத்தின்

வருந்திரளர்ந்து அஅமடந்து வரும் இயக்கத்திற்கு மற்வறொரு
ஆதொரமொக,  ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினியொ மற்றும் ூக மவர்ஜினியொவின்

பிற ் பெகுதிகளில இருந்தும் 1,400  ஃப்ரொண்டியர்
வதொஅமவேலைவதொடர்பு வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் ள் ஞொயிறன்று கொஅமவேலை

ூக மவஅமவேலையிலிருந்து வவளிு நடப்பு வசய்தனர்.

அம்மொநிவேலைம் முழுவதும் மற்றும் அதற்கு அங்கொலும் ஒரு
வ் பெொது ூக மவஅமவேலைநிறுத்தத்திற்கொன உணர்வு அதிகரித்து

வருகிறது,  ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய ஆசிரியர்கள் எடுத்துள்ருந்திரள
துணிச்சவேலைொன நிஅமவேலைப்் பெொடு உவேலைவகங்கிலுமொன

வதொழிவேலைொருந்திரளர்கருந்திரளொல வு நருக்கமொக பின்வதொடரப்் பெட்டும்,
ஆதரிக்கப்் பெட்டும் வருகிறது.

வர்க்க ூக மமொதல தீவிரமஅமடவதொனது,  வதொழிவேலைொருந்திரள வர்க்கம்

மடிந்துவிட்டது என்றும்,  வர்க்க ூக ம் பெொரொட்டம் முடிந்துவிட்டது
என்றும்,  இனம்,  ் பெொலினம் மற்றும் ் பெொலியல

ூக மு நொக்குநிஅமவேலைஅமய அமமயப்் பெடுத்திய ூக மமொதலகள் என்று
கூறப்் பெடு் பெஅமவ அவற்அமற பிரதியீடு வசய்து விட்டன என்றும்

அறிவித்த அஅமனவஅமரயும் மறுத்தளிக்கிறது.  வதொழிவேலைொருந்திரள
வர்க்கம் உயிர்ப்ூக ம் பெொடு உள்ருந்திரளது என்் பெது மட்டுமலவேலை,  அது

வரவேலைொற்றின் ூக ம் பெொக்கில தனது ் பெவேலைமொன தஅமவேலையீட்அமட
மீண்டும் வதொடங்கி உள்ருந்திரளது.

குறிப்் பெொக ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய அபிவிருத்திகள் மிக

முக்கியமொனஅமவ ஏவனன்றொல வவள்அமருந்திரளயின மக்கஅமருந்திரளப்
வ் பெரும்் பெொன்அமமயொக வகொண்ட அம்மொநிவேலை வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள்,

ஜனு நொயகக் கட்சியொல “இரங்கத்தக்க நிஅமவேலைக்கு" (ஹிவேலைொரி
கிளிண்டனின் வொர்த்அமதகளில)  தள்ருந்திரளப்் பெட்டுள்ருந்திரளனர்.

அஅமடயொருந்திரள அரசியல ஆதரவொருந்திரளர்களின் கருத்துப்் பெடி,
அவர்கள் "வவள்அமருந்திரளயின ூக மமவேலைொதிக்க"  அஅமமப்புமுஅமறயில

இருந்து ஆதொயமஅமடந்த,  "தனிச்சலுஅமக"  வ் பெற்றவர்கருந்திரளொக
உள்ருந்திரளனரொம்,  அதுவும் அவர்கள் ஆண்கருந்திரளொக இருந்து

விட்டொல அவர் "ஆணொதிக்கவொதியொக"  ஆக்கப்் பெடுகிறொர்.
உண்அமமயில,  இந்த வதொழிவேலைொருந்திரளர்களின் கவஅமவேலைகள்,

ஒட்டுவமொத்த வதொழிவேலைொருந்திரள வர்க்கத்தின்,  எலவேலைொ இனங்கள்
மற்றும் ் பெொலினத்தவர்களின் கவஅமவேலைகருந்திரளொக உள்ருந்திரளன.

ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய ூக மவஅமவேலைநிறுத்தத்தில வவளிப்் பெட்ட ் பெவேலை

பிரச்சிஅமனகளில ஒன்று தொன்,  வதொழிவேலைொருந்திரள வர்க்கத்திற்கும்
வதொழிற்சங்கங்களுக்கும் இஅமடயிவேலைொன உறவு ் பெற்றியதொகும்.

ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினியொவின் சுரங்க வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் உட்் பெட
அவமரிக்க வதொழிற்சங்கங்கருந்திரளொல ு நடத்தப்் பெட்ட

கொட்டிக்வகொடுப்புகளின் அஅமவேலை மற்றும் சர்வூக மதச அருந்திரளவில
அூக மதூக ம் பெொன்ற கொட்டுக்வகொடுப்புகளுக்குப் பின்னர்,  1990

களின் வதொடக்கத்தில,  வதொழிற்சங்கங்கஅமருந்திரள இனியும்
வதொழிவேலைொருந்திரளர்களின் அஅமமப்புகருந்திரளொக ஏற்க முடியொது என்று

ு நொன்கொம் அகிவேலைத்தின் அஅமனத்துவேலைகக் குழு (ICFI)

தீர்மொனித்தது.  பூூக மகொருந்திரளமயப்் பெட்ட உற்் பெத்தி மற்றும்

அவமரிக்க முதவேலைொளித்துவத்தின் வீழ்ச்சிக்கு,  தங்களின்
ூக மதசியவொத மற்றும் முதவேலைொளித்துவ-ஆதரவு வரவேலைொற்று

ூக மவஅமவேலைத்திட்டத்தில ூக மவரூன்றிய வதொழிற்சங்கங்களின்
விஅமடயிறுப்பு என்னவவன்றொல,  ூக மவஅமவேலைகஅமருந்திரள நீக்குவதிலும்

மற்றும் வதொழிவேலைொருந்திரள வர்க்கத்தின் வொழ்க்அமக தரங்கஅமருந்திரளக்
குஅமறப்் பெதிலும் நிர்வொகம் மற்றும் அரசுடன் கூட்டு ூக மசர்ந்து

வ் பெருவணிகவொதத்அமதத் (corporatism) தழுவதுமொக இருந்தது.

ூக மசொசலிச சமத்துவக் கட்சிக்கு முன்ூக மனொடி அஅமமப்் பெொன
ூக மவர்க்கஸ் லீக் 1993  இல விவரித்தஅமதப் ூக ம் பெொவேலை,

“ஒவ்வவொரு ு நொட்டிலும் இந்த அதிகொரத்துவ எந்திரங்கள்
வகிக்கும் ் பெொத்திரம்,  வதொழிவேலைொருந்திரளர்களுக்கு

விட்டுக்வகொடுக்குமொறு அரசு மற்றும் முதவேலைொளிமொர்களுக்கு
அழுத்தமளிப்் பெதிலிருந்து,  முதவேலைொளிமொர்களுக்கு

விட்டுக்வகொடுக்குமொறு வதொழிவேலைொருந்திரளர்களுக்கு
அழுத்தமளிப்் பெதொக மொறி உள்ருந்திரளது.” வர்க்க ூக ம் பெொரொட்டத்தின்

வருந்திரளர்ச்சியொனது,  இத்தஅமகய வதொழிவேலைொருந்திரள-வர்க்க
அஅமமப்புகளுடன் வதொழிவேலைொருந்திரளர்கஅமருந்திரள இன்னும் அதிகமொக

ூக மு நரடியொன மற்றும் ் பெகிரங்கமொன ூக மமொதலுக்குள் வகொண்டு
வரும் என்் பெஅமத ஆணித்தரமொக விவரித்தது. 

இந்த ் பெகுப்் பெொய்வு ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய அபிவிருத்திகளில

முற்றிலுமொக நிரூபிக்கப்் பெடுகிறது.  ஆரம்் பெத்தில இருந்ூக மத,
வதொழிற்சங்கங்களுக்கு வவளியிலும் —இவ்விடத்தில

ஆசிரியர்களுக்கொன அவமரிக்க சம்ூக மமருந்திரளனம் (AFT) மற்றும்
ூக மதசிய கலவித்துஅமற ஆஅமணயத்தில (NEA) ் பெதிவு

வசய்துள்ருந்திரள அம்மொநிவேலை அஅமமப்புகளுக்கு வவளிூக மய—

1- The West Virginia teachers strike and the rebellion against the trade unions



அதிகரித்தருந்திரளவில அவற்றிற்கு எதிரொன கிளிர்ச்சியில

இருந்தும் இந்த ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம் ூக மமவவேலைழுந்தது.

இந்த ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம்,  குறிப்் பெொக வதன்் பெகுதியில சுரங்க
வதொழிலதுஅமற உள்ருந்திரள வறிய உள்ருந்திரளொட்சிகளில, ஆசிரியர்கள்

கடந்த மொதம் அவர்களின் ் பெள்ளிகளில ு நடத்திய
விவொதங்களில இருந்து வவளிப்் பெட்டது.  இது வதொழிற்சங்க

அதிகொரத்துவவொதிகளின் அலுவவேலைகங்களில
திட்டமிடப்் பெடவிலஅமவேலை.  உள்ருந்திரளொட்சியில வவளிு நடப்புகள்

மற்றும் மொநிவேலைம் எங்கிலுமொன ஆசிரியர்களின் தீர்க்கமொன
ஆதரவுக்கு விஅமடயிறுப்் பெொக,  வதொழிற்சங்கங்கள் இரண்டு

ு நொள் ூக மவஅமவேலைநிறுத்தத்திற்கு அஅம்திற்கு அழைப்புவிடுத்தன,  இதுூக மவ
வகொதிப்அம் பெத் தணித்து,  ஆளுு நர் மற்றும் மொநிவேலை சட்டமன்ற

பிரதிநிதிகளுடன் ஓர் உடன்் பெடிக்அமகஅமய எட்ட
அனுமதிக்குவமன அஅமவ ு நம்பின.

வதொழிற்சங்கங்கள் ஓர் அழுகிய உடன்் பெடிக்அமகஅமய

எட்டுவதற்கு முன்னர் அந்த ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம் இரண்டு
ு நொட்கள் நீடிக்கப்் பெட்டு,  பின்னர் ூக மவஅமவேலைக்குத் திரும்புமொறு

ஆசிரியர்கள் ூக மகட்டுக் வகொள்ருந்திரளப்் பெட்டொர்கள்.  ஆனொல
ஆசிரியர்கள் மீண்டும் மொநிவேலைந்தழுவி அவசர கூட்டங்கஅமருந்திரள

ு நடத்தியதுடன்,  ூக மவஅமவேலைக்குத் திரும்புவஅமத நிரொகரித்து
வொக்களித்தனர்.  இப்ூக ம் பெொது வதொழிற்சங்க தஅமவேலைவர்கள்

ூக மவஅமவேலைநிறுத்தஅமத முடிவுக்குக் வகொண்டு வந்து,
ஆசிரியர்கள் மீது ூக மதொலவிஅமய சுமத்த ஏூக மதனும் வழி

கிஅமடக்குமொ என ஜனு நொயக மற்றும் குடியரசு கட்சி
அரசியலவொதிகளுடன் சூழ்ச்சி வசய்து வருகின்றனர்.

வதொழிற்சங்கங்கள்,  என்ன விஅமவேலை வகொடுத்தொவது,  ஒரு

் பெரந்த அணித்திரள்அமவத் தடுக்க விரும்புகின்றன.
வதொழிற்சங்கங்கள் ு நொட்டின் மற்ற 49  மொநிவேலைங்களிலும்

ூக மவஅமவேலைநிறுத்தங்கஅமருந்திரள ஒழுங்கஅமமக்குமொ என்று ூக மு நற்று ஒரு
வசய்தியொருந்திரளர் வினவியதும்,  NEA தஅமவேலைவர் Lily  Eskelsen

Garcia  அழுத்தந்திருத்தமொக "இலஅமவேலை!”  என்று
விஅமடயிறுத்தொர்.  அவ்வொறு வசய்ததன் மூவேலைம்,

அப்வ் பெண்மணி AFSCME வ்திற்கு அழைக்கறிள் ஞர் ூக மடவிட் ஃபிவரவடரிக்
அவமரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தில கூறிய ூக மகொட்் பெொட்டின் கீழ்

வசயல் பெட்டுள்ருந்திரளொர்,  அதொவது “வதொழிற்சங்க ் பெொதுகொப்பு
என்் பெது, ூக மவஅமவேலைநிறுத்தங்கள் இலவேலைொத சமரசமொகும்,” என்று

ஃபிவரவடரிக் இம்மொத வதொடக்கத்தில கூறியிருந்தொர்.

ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய ூக மவஅமவேலைநிறுத்தமொனது,  வதொழிவேலைொருந்திரள
வர்க்கத்தின் ஒவ்வவொரு முக்கிய ூக ம் பெொரொட்டத்தில இருந்தும்

வருந்திரளர்ந்து வந்த வதொழிற்சங்க எந்திரத்திற்கும் மற்றும்
வதொழிவேலைொருந்திரளர்களுக்கும் இஅமடயிவேலைொன அூக மத ூக மமொதலின்

கூடுதல அபிவிருத்தியொகும்.  வதொழிற்சங்கங்கள்,  ஆளும்
வர்க்கத்தின் தொக்குதலுக்கு எதிரொக எந்தவவொரு

ஒழுங்கஅமமந்த எதிர்ப்அம் பெயும் இலவேலைொது வசய்ய

இயங்குகின்றன.  ூக மவஅமவேலைநிறுத்தத்அமதூக மயொ அலவேலைது
ஆர்ப்் பெொட்டத்அமதூக மயொ அவற்றொல தடுக்க முடியொத ூக ம் பெொது

—2011  இல விஸ்கொன்சினில வவகுஜன ூக ம் பெொரொட்டங்கள்,
2012  இல சிகொூக மகொ ஆசிரியர்கள் ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம்,  2013

இல நியூ ூக மயொர்க் ு நகர ் பெள்ளி வொகன ஓட்டுனர்கள்
ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம்,  2015  இல எண்வணய் சுத்திகரிப்பு

வதொழிவேலைொருந்திரளர்களின் ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம், 2016  இல வவரிூக மசொன்
ூக மவஅமவேலைநிறுத்தம் மற்றும் வடட்ரொய்ட் ஆசிரியர்கள் மருத்துவ

விடுப்பு எடுப்பு ூக ம் பெொரொட்டம் மற்றும் இன்னும் ் பெவேலைவற்அமறயும்
தடுக்க முடியொத ூக ம் பெொது—  வதொழிற்சங்கங்கள்

வதொழிவேலைொருந்திரளர்கஅமருந்திரளத் தனிஅமமப்் பெடுத்தி,  ூக மதொலவிகஅமருந்திரளத்
திணித்துள்ருந்திரளன.

ூக மமற்கு ூக மவர்ஜினிய ூக மவஅமவேலைநிறுத்தமொனது, 33 ஆண்டுகளில

(பியட் கிஅமறஸ்வேலைரில)  வதொழிற்சங்க-ஆதரவிவேலைொன ூக மதசிய
ஒப்் பெந்தத்அமத வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் முதலமுஅமறயொக

நிரொகரித்தஅமம உட்் பெட,  ஐக்கிய வொகனத்துஅமற
வதொழிவேலைொருந்திரளர்களுக்கு எதிரொக 2015  இல வொகனத்துஅமற

வதொழிவேலைொருந்திரளர்களின் கிருந்திரளர்ச்சிஅமயயும் பின்வதொடர்கிறது.
ஐக்கிய வொகனத்துஅமற வதொழிற்சங்கத்தொல (UAW)

உடன்் பெடிக்அமக மூவேலைமொக நிர்் பெந்திக்க முடியொமல ூக ம் பெொனதும்,
வ் பெொய்கள்,  ூக மமொசடி மற்றும் அச்சுறுத்தலகஅமருந்திரளக் கவேலைந்து

அஅமத நிஅமறூக மவற்றியது.

வ் பெருந்திரருந்திரளொன வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள்,  வதொழிற்சங்கங்கஅமருந்திரள
தங்களின் பிரதிநிதிகருந்திரளொக அலவேலை,  மொறொக இவற்அமற

தங்களின் தீர்மொனகரமொன எதிரிகருந்திரளொக
எதிர்வகொண்டிருப்் பெஅமத உணர வதொடங்கி உள்ருந்திரளனர்.

வசயலூக்கத்துடன் வதொழிவேலைொருந்திரளர்களுக்கு எதிரொக
வசயல் பெடும் இந்த அஅமமப்புகளின் வு நறிமுஅமறகஅமருந்திரள ஏற்று,

வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் எதற்கொக வதொடர்ந்து அவற்றுக்கு நிதியுதவி
வ்திற்கு அழைங்க ூக மவண்டும்?

வதொழிவேலைொருந்திரள வர்க்கம் அதிகருந்திரளவில முன்வருஅமகயில,  அதன்

ூக ம் பெொரொட்டங்கஅமருந்திரள ஒடுக்க வதொழிற்சங்கங்களின் முயற்சிகள்
இன்னும் அதிக வன்முஅமறயொக இருக்கும் என்் பெூக மதொடு,

அரசொங்கம் மற்றும் முதவேலைொளித்துவ அஅமமப்புமுஅமறக்கு
எதிரொக ஓர் ஐக்கியப்் பெட்ட அரசியல இயக்கத்திற்குள்

எதிர்ப்பின் ் பெலூக மவறு வவளிப்் பெொடுகஅமருந்திரள ஒன்றிஅமணக்கவும்,
தங்களின் ூக ம் பெொரொட்டங்கஅமருந்திரள ஒருங்கிஅமணக்கவும்,

வதொழிவேலைொருந்திரளர்கள் அவர்களின் சுயொதீனமொன அஅமமப்புகருந்திரளொக,
வதொழிற்சொஅமவேலைகள்,  ூக மவஅமவேலையிடங்கள் மற்றும் அண்அமட

் பெகுதிகளில அவர்களின் சொமொனிய குழுக்கஅமருந்திரள உருவொக்க
ூக மவண்டிய ூக மதஅமவயும் இன்னும் அதிக வவளிப்் பெஅமடயொக

உருவொகும்.

2- The West Virginia teachers strike and the rebellion against the trade unions


