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1970 களில் ஐக்கிய எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர் சங்கத்

்ுத்துற தொழிலுத்துறைமைுத்துறய அகற்றுவ்ற்கதுறை தொக,  ஓர் இயக்கத்ுத்துற்
வழிநடத்திய எட் சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி (Ed Sadlowski)  ஜூன 10
அனறு கதுறை தொ தொழிலைமைதுறை தொானதுறை தொர்.  இந்் ்ுத்துற தொழிலமுுத்துறகுத்துறை
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களுக்கு துறை த்கு பெரிதும் அறியப்்கு பெடதுறை தொ்வர்
எனகுத்துறைதுறை தொலும்,  சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி அதுறை தைமைரிக்க
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களில் ஒரு சிறிய கதுறை தொ தொழிலத்திற்கு ஆானதுறை தொல்
முக்கிய ்கு பெதுறை தொத்திரம் வகித்திருந்்துறை தொர்.  துறை த்கு பெப்ரவரி 1977  இல்
துறை த்துறை தொழிற்சங்க ்ுத்துற தொழிலவருக்கதுறை தொான ் சட்ல்ர்்லில்,  ஐக்கிய
எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர் சங்க அதிகதுறை தொரத்துவத்்துறை தொல்
கவானைமைதுறை தொக ் சட்ல்ர்ந்துறை த்டுக்கப்்கு பெட்ட ் சட்லவட்்கு பெதுறை தொளர்  தொழிலதுறை தொய்ட்
துறை தைமைக்பிுத்துறரட் (Lloyd  McBride) ்கு பெ்விக்கு வருவுத்துற்
்டுப்்கு பெ்ற்கதுறை தொான அவரது முயற்சி,  சதுறை தொைமைதுறை தொனிய
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின துறை த்கு பெரும் ஆ்ருத்துறவப்
துறை த்கு பெற்றிருந்்துடன,  ஊடகங்களின கவானத்ுத்துற்யும்
துறை த்கு பெரிதும் ஈர்த்திருந்்து.

“எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின திருப்பித்்துறை தொக்கும்"
இயக்கத்திற்கு (Steelworkers  Fightback)  ்ுத்துற தொழிலுத்துறைமை
துறை தகதுறை தொடுத்் சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி,  நிர்வதுறை தொகத்திற்கு ஆ்ரவதுறை தொான
USW இன ்ுத்துற தொழிலுத்துறைமைுத்துறய எதிர்ப்்கு பெதில் ஒரு தீவிர
் சட்ல்கு பெதுறை தொர்குணம் மிக்க ஒருவரதுறை தொக ்னுத்துறான முனனிறுத்திானதுறை தொர்.
சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி ைமைற்றும் துறை தைமைக்பிுத்துறரட் க்கு இுத்துறடயி தொழிலதுறை தொான
கதுறை தொரசதுறை தொர விவதுறை தொ்ங்கள் துறை த்துறை தொுத்துற தொழிலக்கதுறை தொட்சியில்
ஒளி்கு பெரப்்கு பெப்்கு பெட்டான, "Meet the Press” துறை தசய்தி நிகழ்ச்சியின
ஒரு அைமைர்வில் ் சட்ல்சியளவில் ஒளி்கு பெரப்்கு பெப்்கு பெட்டதும் இதில்
உள்ளடங்கும்.

துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின ் சட்லவுத்துற தொழிலகள் ைமைற்றும் வதுறை தொழ்க்ுத்துறக
்ரங்கள் மீ்துறை தொான அதிகரித்் ்துறை தொக்கு்ல்கள்,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்
் சட்ல்கு பெதுறை தொர்குணத்தின அதிகரித்் ஒரு ் சட்ல்கு பெருத்துற தொழில,  அத்துடன
் சட்லசர்ந்து வதுறை தொகானத்துுத்துறகுத்துறை,  சுரங்கத்துுத்துறகுத்துறை,  துுத்துறகுத்துறைமுகங்கள்
ைமைற்றும் அடிப்்கு பெுத்துறட துறை த்துறை தொழில்துுத்துறகுத்துறை எங்கிலும் ்கு பெதுறை தொரிய
் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ங்கள் நடந்து வந்் சூழலில்்துறை தொன
சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி-துறை தைமைக்பிுத்துறரட் ் சட்லைமைதுறை தொ்ல் நடந்்து.
அக்கதுறை தொ தொழிலக்கட்டத்தில்,  மில்லியன கணக்கதுறை தொான
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் ஊழல் ைமைற்றும் து் சட்லரதுறை தொகத்்ானைமைதுறை தொான
துறை த்துறை தொழிற்சங்க ்ுத்துற தொழிலுத்துறைமை மீது ் சட்லகதுறை தொ்கு பெம் துறை தகதுறை தொண்டிருந்்துறை தொலும்
கூட,  அ்ற்கிுத்துறட் சட்லய அவற்றின மீது விசுவதுறை தொசமும்

துறை தகதுறை தொண்டிருந்்ானர்,  ் சட்லைமைலும் இந்் அுத்துறைமைப்புகுத்துறளத்
்ங்களின ந தொழிலனகுத்துறள முனதுறை தானடுக்கக்கூடிய கருவிகளதுறை தொக
அவர்கள் கண்டானர்.  அப்் சட்ல்கு பெதுறை தொது,  கானடதுறை தொுத்துறவச் ் சட்லசர்ந்்
கிுத்துறளகளுடன, 1.5  மில்லியன உறுப்பிானர்களுடன,  USW
்துறை தொன மிகப்துறை த்கு பெரிய அதுறை தைமைரிக்க துறை த்துறை தொழிற்சங்கைமைதுறை தொக
இருந்்து.

்கு பெ தொழில துறை த்துறை தொழில்துுத்துறகுத்துறைகளில் நிறுவானத்திற்கு ஆ்ரவதுறை தொான,
ஜானநதுறை தொயக வி் சட்லரதுறை தொ் துறை த்துறை தொழிற்சங்க ்ுத்துற தொழிலுத்துறைமைகளுக்கு
எதிரதுறை தொான இயக்கங்கள் ் சட்லைமைதுறை த தொழிலழுந்்ான,  நி தொழிலக்கரி சுரங்க
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களிுத்துறட் சட்லய அர்் சட்லானதுறை தொல்ட் மில் தொழிலர்
்ுத்துற தொழிலுத்துறைமையில் ஜானநதுறை தொயகத்திற்கதுறை தொான சுரங்க
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் (Miners for Democracy) அுத்துறைமைப்பு ைமைற்றும்
கானரக வண்டி ஓட்டுானர்கள் ைமைத்தியில் Pete  Camarata

்ுத்துற தொழிலுத்துறைமையில் Teamsters for a Democratic Union அுத்துறைமைப்பு
உருவதுறை தொக்கப்்கு பெட்டுத்துறைமை ஆகியுத்துறவயும் அதில்
உள்ளடங்கும்.

1973  இல் USW சங்கம் பிர்துறை தொான எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை
நிறுவானங்களுடன ்கு பெரி் சட்லசதுறை தொ்ுத்துறானரீதியி தொழிலதுறை தொான ் சட்ல்கு பெரம்் சட்ல்கு பெசும்
உடன்கு பெடிக்ுத்துறகுத்துறய (Experimental  Negotiating  Agreement  –

ENA) ஏற்றுக் துறை தகதுறை தொண்ட்ன மீது சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி 1977
பிரச்சதுறை தொரத்தில் ஒரு பிரச்சிுத்துறானுத்துறயக் துறை தகதுறை தொண்டு வந்்துறை தொர்,
அந்் உடன்கு பெடிக்ுத்துறக ் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்் உரிுத்துறைமைுத்துறய
நீதிைமைனகுத்துறைத்திற்கு துறை தவளி் சட்லய தீர்த்துக்துறை தகதுறை தொள்வ்ற்கு கட்டிப்
் சட்ல்கு பெதுறை தொடுவ்ற்கு அனுகூ தொழிலைமைதுறை தொக விட்டுக் துறை தகதுறை தொடுத்திருந்்து.
அவர் கூட்டு ் சட்ல்கு பெரம்் சட்ல்கு பெசல் உடன்கு பெடிக்ுத்துறககளுக்கும்
ைமைற்றும் எந்்துறை தவதுறை தொரு சந்்துறை தொ உயர்வுக்கும் சதுறை தொைமைதுறை தொனிய
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களிடம் இருந்து ஒப்பு்ுத்துற தொழிலப் துறை த்கு பெகுத்துறை
் சட்லவண்டும் எனறும் வலியுறுத்திானதுறை தொர்.

சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி அ்ற்கு கணிசைமைதுறை தொான ஆ்ருத்துறவத்
திரட்டியதுடன,  துறை த்கு பெரிய எஃகு ஆுத்துற தொழிலகளில் அுத்துற்
நுத்துறடமுுத்துறகுத்துறைப்்கு பெடுத்தி இருந்்் சட்ல்கு பெதுறை தொதும், 249,000 க்கு 328,000
எனகுத்துறை வித்தியதுறை தொசத்தில் ் சட்ல்ர்்லில் ் சட்ல்துறை தொல்வியுத்துறடந்்துறை தொர்,
அுத்துற்த் துறை த்துறை தொடர்ந்து அவரது "எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின திருப்பித்்துறை தொக்கும்"  இயக்கம்
உருக்குுத்துற தொழிலந்்து.  பினானர் USW அதிகதுறை தொரத்துவத்தில் கீழ்
ைமைட்ட ்கு பெ்வி நியைமைானம் ஒனுத்துறகுத்துறை ஏற்றுக் துறை தகதுறை தொண்ட

1- The death of Ed Sadlowski and the demise of trade union reformism



சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி,  அ்ன பினானர் ஒரு் சட்ல்கு பெதுறை தொதும்
துறை த்துறை தொழிற்சங்கத்தில் ் சட்ல்ர்ந்துறை த்டுக்கப்்கு பெடும் ்கு பெ்விக்குப்
் சட்ல்கு பெதுறை தொட்டியிடவில்ுத்துற தொழில.

சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கி,  1982  இல்,  சிகதுறை தொ் சட்லகதுறை தொவின அதுறை தைமைரிக்க
எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை துறை த்ற்கு ்கு பெணி ஆுத்துற தொழிலயில் ் சட்லவுத்துற தொழிலயிட
விதிமுுத்துறகுத்துறை விட்டுக்துறை தகதுறை தொடுப்புகுத்துறளத் திணிக்கும் ஓர்
உடன்கு பெடிக்ுத்துறகுத்துறய ஆ்ரித்்துறை தொர்.  பினானர் அவர்,  100
ஆண்டு கதுறை தொ தொழிலைமைதுறை தொக அவ்விடத்தில் எஃகு உற்்கு பெத்தி துறை தசய்து
வந்் அந்் துறை த்ற்கு ் சட்லவுத்துற தொழிலயிடத்ுத்துற் மூடுவ்ற்குத்
்ுத்துற தொழிலுத்துறைமை வகித்்துறை தொர்.  1993  ஓய்வு துறை த்கு பெற்குத்துறை அவர்,
இலி் சட்லானதுறை தொய் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர் துறை த்துறை தொடர்பு ஆுத்துறணயத்தில் ஒரு
்கு பெ்வியில் நியமிக்கப்்கு பெட்டதுறை தொர்.

“எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின திருப்பித்்துறை தொக்கும்"
இயக்கத்தின துறை த்கு பெதுறை தொறிவதுறை தொானது,  ைமைற்குத்துறை சீர்திருத்்
இயக்கங்களின ்ுத்துற தொழிலவிதிுத்துறயயும் சைமைதுறை தொந்்ரைமைதுறை தொக
துறை தகதுறை தொண்டிருந்்து.  இவற்றில் எதுவு் சட்லைமை எந்்துறை தவதுறை தொரு தீவிர
சீர்திருத்்ங்குத்துறளயும் எட்ட முடியவில்ுத்துற தொழில.  அுத்துறவ
மு் தொழிலதுறை தொளித்துவ அுத்துறைமைப்புமுுத்துறகுத்துறைுத்துறயச் சவதுறை தொல்
துறை தசய்யவில்ுத்துற தொழில அல் தொழிலது துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் ஜானநதுறை தொயக
கட்சிக்கு அடி்கு பெணிவுத்துற் எதிர்க்கவில்ுத்துற தொழில.  1980  களில்
ஓர் ஆழ்ந்் மு் தொழிலதுறை தொளித்துவ துறை தநருக்கடியின முனானதுறை தொல்,
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் துறை த்கு பெருநிறுவான ் சட்லவுத்துற தொழிலத்திட்டைமைதுறை தொான
துறை த்துறை தொழிற்சங்க-நிர்வதுறை தொக "்கு பெங்கதுறை தொண்ுத்துறைமை"  என்கு பெுத்துற் ஏற்றுக்
துறை தகதுறை தொண்டு,  எந்்துறை தவதுறை தொரு மிச்சதுறை தசதுறை தொச்ச வர்க்க
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டத்ுத்துற் நிரதுறை தொகரித்்துடன,  கடந்்
்ுத்துற தொழிலமுுத்துறகுத்துறைகளில் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் துறை தவனதுறை தகுத்துறைடுத்்
ஆ்துறை தொயங்குத்துறளத் துுத்துறடத்்ழிப்்கு பெதில் ்கு பெங்துறை தகடுத்்ான.

அதுறை தைமைரிக்க ் சட்லசதுறை தொசலிச சைமைத்துவக் கட்சிக்கு (SEP)

முன் சட்லானதுறை தொடி அுத்துறைமைப்்கு பெதுறை தொான ் சட்லவர்க்கஸ் லீக் (Workers

League)  1977  USW ் சட்ல்ர்்லில் சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கிக்கு
வதுறை தொக்களிக்குைமைதுறை தொறு அுத்துறழப்பு விடுத்்து.  அ் சட்ல்் சட்லநரத்தில்,
் சட்லவர்க்கஸ் லீக் அவரது ் சட்லவுத்துற தொழிலதிட்டம்
் சட்ல்கு பெதுறை தொதுைமைதுறை தொானளவுக்கு முழுுத்துறைமையதுறை தொக இல்ுத்துற தொழில என்கு பெுத்துற்
வலியுறுத்தியதுடன,  ஜானநதுறை தொயகக் கட்சிக்கதுறை தொான அவரது
ஆ்ருத்துறவ நிரதுறை தொகரிக்குைமைதுறை தொறு துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களுக்கு
அுத்துறழப்புவிடுத்்து,  “ஜானநதுறை தொயகக் கட்சியிானருடன
முறித்துக் துறை தகதுறை தொள்ள ைமைறுப்்கு பெதுறை த்ன்கு பெது துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள
வர்க்கத்தின அடிப்்கு பெுத்துறட உரிுத்துறைமைகுத்துறள
ஒப்்கு பெுத்துறடப்்கு பெுத்துற்யும்,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்தின மீது
் சட்ல்கு பெதுறை தொலிஸ் ் சட்லவுத்துற தொழில்கு பெதுறை தொர்க்கும் அுத்துறைமைப்புகளதுறை தொக
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் ைமைதுறை தொற்குத்துறைப்்கு பெடுவுத்துற்யும் அர்த்்ப்்கு பெடுத்தும்"
எனறு கூர்ுத்துறைமையதுறை தொக எச்சரித்்து.

அ் சட்ல்் சட்லநரத்தில் ் சட்லவர்க்கஸ் லீக் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்தின
் சட்ல்கு பெதுறை தொர்குணமிக்க இயக்கத்ுத்துற் ஊக்குவிக்க
முுத்துறானந்்துடன,  துறை த்துறை தொழிற்சங்க அதிகதுறை தொரத்ுத்துற்த்
தூக்கிதுறை தயறியவும் ைமைற்றும் துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களில் ஒரு
புதிய புரட்சிகர ைமைதுறை தொர்க்சிச ்ுத்துற தொழிலுத்துறைமைுத்துறயக் கட்டுத்துறைமைக்கவும்
அுத்துறழப்பு விடுத்து,  நானவுபூர்வைமைதுறை தொான அரசியல் ைமைற்றும்
புரட்சிகர முன் சட்லானதுறை தொக்ுத்துறக துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்திற்கு

புகட்டியது.  இது,  ஜானநதுறை தொயகக் கட்சியுடன முறித்துக்
துறை தகதுறை தொள்வ்ற்கதுறை தொான ் சட்லகதுறை தொரிக்ுத்துறகயுடனும்,
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்குத்துறள அடிப்்கு பெுத்துறடயதுறை தொக துறை தகதுறை தொண்ட, ் சட்லசதுறை தொசலிச
துறை தகதுறை தொள்ுத்துறககளுக்குப் துறை த்கு பெதுறை தொறுப்் சட்ல்கு பெற்குத்துறை,  ஒரு துறை த்துறை தொழிற்
கட்சிுத்துறய உருவதுறை தொக்குவ்ற்கதுறை தொான ் சட்லகதுறை தொரிக்ுத்துறகயுடனும்
இுத்துறணந்திருந்்து.  ஆானதுறை தொல் துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள்
துறை த்கு பெருநிறுவானங்களின ைமைற்றும் அரசின ் சட்லநரடி
ஆயு்ங்களதுறை தொக ்கு பெரிணமித்து அுத்துறவ வர்க்கப்
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டத்ுத்துற் ஒடுக்குவ்ற்கும்,  ் சட்லவுத்துற தொழிலகள் ைமைற்றும்
கூலிகளில் துறை தவட்டுக்குத்துறளத் திணிக்கவும்,  ் சட்லவுத்துற தொழிலயிட
நிுத்துற தொழிலுத்துறைமைகுத்துறள அழிக்கவும் ் சட்லநதுறை தொக்கம் துறை தகதுறை தொண்டதும்,
இந்் ்ந்தி் சட்லரதுறை தொ்கு பெதுறை தொயம் அ்ன நிுத்துற தொழிலக்கும் ்னுத்துறைமைுத்துறய
இழந்்து.

பூ் சட்லகதுறை தொளைமையைமைதுறை தொக்கப்்கு பெட்ட உற்்கு பெத்தியின வளர்ச்சி ைமைற்றும்
அதுறை தைமைரிக்க மு் தொழிலதுறை தொளித்துவத்திானது வீழ்ச்சி ைமைற்றும்
துறை தநருக்கடிக்கு,  துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள்,  ைமைட்டுப்்கு பெடுத்்ப்்கு பெட்ட
சலுுத்துறககளுக்கதுறை தொான ் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டத்ுத்துற்யும் கூட ுத்துறகவிட்ட்ன
மூ தொழிலைமைதுறை தொக, அவற்றின ் சட்ல்சியவதுறை தொ் ைமைற்றும் மு் தொழிலதுறை தொளித்துவ-
சதுறை தொர்பு ் சட்லவுத்துற தொழிலத்திட்டத்தின அடிப்்கு பெுத்துறடயில்
எதிர்விுத்துறானயதுறை தொற்றிான.  ் சட்ல்சியவதுறை தொ் அடிப்்கு பெுத்துறடயி தொழிலதுறை தொான
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள்,  துறை தவளிநதுறை தொட்டு துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் மீ்துறை தொான
் சட்ல்கு பெரிானவதுறை தொ் ்துறை தொக்கு்ல்குத்துறள ஊக்குவித்்ுத்துறைமை
உள்ளடங்க தொழிலதுறை தொக,  ் சட்ல்சிய துறை த்துறை தொழில்துுத்துறகுத்துறை அ்ன
துறை தவளிநதுறை தொட்டு ் சட்ல்கு பெதுறை தொட்டியதுறை தொளர்களுக்கு எதிரதுறை தொக
வளர்வ்ற்கதுறை தொக அதுறை தைமைரிக்க துறை த்கு பெருவணிகங்களுடன
முனபினும் அதிக ் சட்லநரடியதுறை தொக அணி் சட்லசர்ந்்ான.

1978  இல்,  ஜானநதுறை தொயகக் கட்சியின ஜிம்மி கதுறை தொர்ட்டர்
நி தொழிலக்கரி சுரங்கத் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களுக்கு எதிரதுறை தொக டதுறை தொஃப்ட்-
ஹதுறை தொர்ட்லி (Taft-Hartley) ் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்் உுத்துறடப்பு
சட்டத்ுத்துற்ப் ்கு பெயன்கு பெடுத்தி,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்திற்கு
எதிரதுறை தொக ஒரு ்துறை தொக்கு்ுத்துற தொழிலத் துறை த்துறை தொடுத்்துறை தொர்.  கதுறை தொர்ட்டர், 1979
இல்,  அதுறை தைமைரிக்க துறை த்கு பெடரல் ரிசர்வின ்ுத்துற தொழிலவரதுறை தொக ் சட்ல்கு பெதுறை தொல்
் சட்லவதுறை தொல்க்குத்துறர நியமித்்துறை தொர்.  துறை த்துறை தொழில்துுத்துறகுத்துறையில் குுத்துறகுத்துறைந்்
இ தொழிலதுறை தொ்கு பெமீட்டும் பிரிவுகள் அவற்றின திவதுறை தொல்நிுத்துற தொழிலுத்துறைமைுத்துறய
அறிவிப்்கு பெ்ற்கதுறை தொான ஒரு திட்டமிட்ட நகர்வில்,  ் சட்லவதுறை தொல்க்கர்
வட்டி விகி்ங்குத்துறள உயர்த்திானதுறை தொர். அ்ன விுத்துறளவுகளில்
ஒனகுத்துறைதுறை தொக,  உயிர்பிுத்துறழக்க ் சட்லவண்டுைமைதுறை தொானதுறை தொல் அரசு
கடனுக்கு உத்்ரவதுறை தொ்ைமைளிக்க ் சட்லவண்டியிருந்் அதுறை தைமைரிக்கதுறை தொ
கதுறை தொர் உற்்கு பெத்தி நிறுவானம் கிுத்துறகுத்துறைஸ் தொழிலர்
திவதுறை தொல்நிுத்துற தொழிலுத்துறைமைுத்துறய அறிவித்்து.  முனதுறை தானதுறை தொரு் சட்ல்கு பெதுறை தொதும்
இல் தொழிலதுறை தொ் ஒரு நகர்வில்,  ஐக்கிய வதுறை தொகானத்துுத்துறகுத்துறை
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர் சங்கம் (UAW) சம்்கு பெள குுத்துறகுத்துறைப்புகளுக்கு
உடன்கு பெட்ட் சட்ல்துறை தொடு,  UAW  ்ுத்துற தொழிலவர் டக்ளஸ் ஃபி் சட்லரசர்,
நிறுவானத்தின இயக்குானர் குழுவுக்குள் துறை தசனகுத்துறைதுறை தொர்.

1980  இல் ் சட்லரதுறை தொானதுறை தொல்ட் ரீகன ் சட்ல்ர்வதுறை தொானுத்துற்த் துறை த்துறை தொடர்ந்து
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் மீ்துறை தொான ்துறை தொக்கு்ல்கள் அதிகரித்்ான. 1981
இல்,  ் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்த்தில் ஈடு்கு பெட்டிருந்் விைமைதுறை தொான
் சட்ல்கு பெதுறை தொக்குவரத்துத்துுத்துறகுத்துறை கட்டுப்்கு பெதுறை தொட்டதுறை தொளர்குத்துறள ரீகன
் சட்லவுத்துற தொழிலயிலிருந்து நீக்கியுத்துறைமை முனதுறை தானதுறை தொரு் சட்ல்கு பெதுறை தொதும்
இல் தொழிலதுறை தொ் வுத்துறகயில் துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களுக்கு எதிரதுறை தொான
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அுத்துற தொழிலுத்துறயக் கட்டவிழ்த்துவிட்டது.  துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள்
விுத்துறடயிறுப்்கு பெதுறை தொக எந்் நடவடிக்ுத்துறகயும் எடுக்கதுறை தொது எனறு
அதுறை தைமைரிக்க துறை த்துறை தொழிற்சங்க ்ுத்துற தொழிலவர்கள் உத்்ரவதுறை தொ்ைமைளித்்
பினானர்்துறை தொன,  ரீகன விைமைதுறை தொான ் சட்ல்கு பெதுறை தொக்குவரத்துுத்துறகுத்துறை
கட்டுப்்கு பெதுறை தொட்டதுறை தொளர்குத்துறள ் சட்லவுத்துற தொழிலயிலிருந்் சட்ல் நீக்கிானதுறை தொர்.

1980  களின ் சட்ல்கு பெதுறை தொது,  துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் Phelps  Dodge

்துறை தொமிர சுரங்கத் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின ் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்த்தில்
இருந்து,  Greyhound ் சட்ல்கு பெருந்து ஓட்டுானர்கள்
் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ம் வுத்துறரயில்,  Wheeling  Pittsburgh

எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள்,  Hormel ைமைதுறை தொமிச
துறை த்கு பெதுறை தொட்ட தொழிலங்கள் ்யதுறை தொரிக்கும் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள்
் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ம் வுத்துறரயில்,  ஒனறு ைமைதுறை தொற்றி ஒனகுத்துறைதுறை தொக
் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ங்குத்துறளத் ்னிுத்துறைமைப்்கு பெடுத்தி ் சட்ல்துறை தொற்கடிக்க
துறை தசயல்்கு பெட்டான.  ் சட்லவர்க்கஸ் லீக் (Workers  League) இந்்
அுத்துறானத்து ் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டங்களிலும் ்ுத்துற தொழிலயீடு துறை தசய்்துடன,
துறை த்துறை தொழிற்சங்க அதிகதுறை தொரத்துவத்்துறை தொல் துறை தசய்யப்்கு பெட்ட
நதுறை தொச் சட்லவுத்துற தொழிலகளுக்கு எதிரதுறை தொான எதிர்ப்பின ுத்துறைமையைமைதுறை தொக
ைமைதுறை தொறியது.

இக்கதுறை தொ தொழிலக்கட்டம் முழுவதிலும்,  வதுறை தொகானத்துுத்துறகுத்துறை,
எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை ைமைற்றும் சுரங்கத்துுத்துறகுத்துறையில் உள்ள
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களின எந்்துறை தவதுறை தொரு எதிர்ப்பும் இல் தொழிலதுறை தொைமைல்
மில்லியன கணக்கதுறை தொான ் சட்லவுத்துற தொழிலகள் நீக்கப்்கு பெட்டான.  சந்்துறை தொ
வருவதுறை தொய் இழப்ுத்துற்கு பெ ஈடுகட்ட,  துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள்,
நிர்வதுறை தொகத்திற்கும் சங்கங்களுக்கும் இுத்துறடயி தொழிலதுறை தொான
்கு பெல்் சட்லவறு கூட்டு கமிட்டிகுத்துறள அுத்துறைமைத்தும்,
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின கூலிகள் துறை தவட்டப்்கு பெட்டு ஆுத்துற தொழிலகள்
மூடப்்கு பெட்ட நிுத்துற தொழிலயிலும் துறை த்துறை தொழிற்சங்க அதிகதுறை தொரத்துவத்தின
வருவதுறை தொுத்துறயப் துறை த்கு பெருக்க ுத்துறகயூட்டல்கள் வழங்கப்்கு பெடுவது
ஒரு அுத்துறைமைப்புமுுத்துறகுத்துறை வடிவைமைதுறை தொக்கப்்கு பெட்டு,  அுத்துறவ
நிறுவானங்களுடன ஒரு ் சட்லநரடி ்கு பெங்கதுறை தொண்ுத்துறைமைக்குள்
நுுத்துறழந்்ான.

இது,  USW சங்கத்தில்,  சங்க அதிகதுறை தொரத்துவத்தின
விகதுறை தொரைமைதுறை தொான வடிவத்ுத்துற் எடுத்்து,  அது எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின முதுகுக்குப் பினானதுறை தொல் எஃகுத்துுத்துறகுத்துறை
துறை த்துறை தொழில்துுத்துறகுத்துறைுத்துறய ைமைறுகட்டுத்துறைமைப்பு துறை தசய்ய,  இப்் சட்ல்கு பெதுறை தொது
ட்ரம்பின வர்த்்கத்துுத்துறகுத்துறை துறை தசய தொழிலரதுறை தொக இருக்கும் வில்்கு பெர்
் சட்லரதுறை தொஸ் (Wilbur  Ross) ் சட்ல்கு பெதுறை தொனகுத்துறை துறை தசதுறை தொத்துக்குத்துறள
்கு பெறித்துறை த்டுப்்கு பெவர்களுடன துறை தசயல்்கு பெட்டது.  அதுறை தைமைரிக்க
வதுறை தொகான உற்்கு பெத்தியதுறை தொளர்களுடன UAW ்கு பெல்் சட்லவறு கூட்டு
"்கு பெயிற்சி ுத்துறைமையங்குத்துறள"  அுத்துறைமைத்்து,  இுத்துறவ மில்லியன
கணக்கதுறை தொான துறை த்கு பெருநிறுவான ்கு பெணம் துறை த்துறை தொழிற்சங்க
அதிகதுறை தொரத்துவத்தின கரங்களுக்குள் ்கு பெதுறை தொய்வ்ற்கு
வதுறை தொய்கதுறை தொ தொழிலதுறை தொக ் சட்லசுத்துறவயதுறை தொற்றிான.

துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்குத்துறளச் சீர்திருத்துவ்ற்கு இனி எந்்
வதுறை தொய்ப்பும் இல்ுத்துற தொழில என்கு பெுத்துற்யும்,  இந்் அுத்துறைமைப்புகள்
இனி துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்தின ைமைட்டுப்்கு பெடுத்்ப்்கு பெட்ட
்கு பெதுறை தொதுகதுறை தொப்புக்கதுறை தொான அுத்துறைமைப்புகளதுறை தொக கூட ் சட்லசுத்துறவயதுறை தொற்குத்துறைதுறை தொது,
ைமைதுறை தொகுத்துறைதுறை தொக ்கு பெகிரங்கைமைதுறை தொகவும் துறை தவட்கமினறியும் துறை த்கு பெருநிறுவான
நிர்வதுறை தொகத்தின ுத்துறகயதுறை தொட்களதுறை தொக் சட்லவ ் சட்லசுத்துறவயதுறை தொற்றும்

என்கு பெுத்துற்யும் 1980  களின அனு்கு பெவம் எடுத்துக்கதுறை தொட்டியது.
கடந்் 40  ஆண்டுகளதுறை தொக,  அதுவும் சமூக
சைமைத்துவமினுத்துறைமை வர தொழிலதுறை தொற்றுரீதியில் முனதுறை தானதுறை தொரு் சட்ல்கு பெதுறை தொதும்
இல் தொழிலதுறை தொ் ைமைட்டங்குத்துறள எட்டியிருக்ுத்துறகயில்,
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் நுத்துறடமுுத்துறகுத்துறையளவில்
் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ங்குத்துறள அல் தொழிலது ்கு பெதுறை தொரிய எதிர்ப்பின
எந்்துறை தவதுறை தொரு வடிவத்ுத்துற்யும் அழித்து விட்டுள்ளான. 

அதுறை தைமைரிக்கதுறை தொவில் துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களின ்கு பெரிணதுறை தொைமைைமைதுறை தொானது,
அுத்துறானத்து ் சட்ல்சியவதுறை தொ் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர் அுத்துறைமைப்புகளிானதும்
ைமைற்றும் அதிகதுறை தொரத்துவங்களிானதும் ைமைதுறை தொற்குத்துறைத்ுத்துற்
உள்ளடக்கிய,  ஓர் உ தொழிலகளதுறை தொவிய நிகழ்வு் சட்ல்கு பெதுறை தொக்கின
்கு பெதுறை தொகைமைதுறை தொக இருந்்து,  1991  இல் ஸ்ரதுறை தொலினிச
அதிகதுறை தொரத்துவத்்துறை தொல் ் சட்லசதுறை தொவியத் ஒனறியம்
குத்துற தொழிலக்கப்்கு பெட்டதில் முழுுத்துறைமையதுறை தொக இது
எடுத்துக்கதுறை தொட்டப்்கு பெட்டது.  இக்கதுறை தொ தொழிலக்கட்டத்தின
அனு்கு பெவங்குத்துறளக் குறித்் ஓர் இருப்புநிுத்துற தொழிலக் கணக்ுத்துறக
வுத்துறரந்து,  ் சட்லவர்க்கஸ் லீக்கின அப்் சட்ல்கு பெதுறை தொுத்துற்ய ் சட்ல்சிய
துறை தசய தொழிலர் ் சட்லடவிட் ் சட்லநதுறை தொர்த் ஜானவரி 1992 இல் பினவருைமைதுறை தொறு
எழுதிானதுறை தொர்: 

துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களும், கட்சிகளும் முந்ுத்துற்ய
கதுறை தொ தொழிலகட்டத்தில் உருவதுறை தொக்கப்்கு பெட்ட
அரசுகளு் சட்லைமை கூட ஏகதுறை தொதி்கு பெத்தியத்தின ் சட்லநரடி
கருவிகளதுறை தொக ைமைதுறை தொற்குத்துறைப்்கு பெட்டுள்ளான எனகுத்துறை
உண்ுத்துறைமைுத்துறய உ தொழிலதுறை தகங்கிலுைமைதுறை தொான
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கம் எதிர்துறை தகதுறை தொண்டுள்ளது. 

துறை த்துறை தொழிற்சங்க அதிகதுறை தொரத்துவங்கள் வர்க்க
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டத்திற்கு "ைமைத்தியஸ்்ம்"  துறை தசய்து,
வர்க்கங்களுக்கு இுத்துறட் சட்லய
இுத்துறடத்்ுத்துறடயதுறை தொக ்கு பெதுறை தொத்திரம் வகித்்
நதுறை தொட்கள் எல் தொழிலதுறை தொம் முடிந்துவிட்டான.
அதிகதுறை தொரத்துவவதுறை தொதிகள் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள
வர்க்கத்தின வர தொழிலதுறை தொற்று ந தொழிலனகுத்துறளப்
துறை த்கு பெதுறை தொதுவதுறை தொக கதுறை தொட்டிக்துறை தகதுறை தொடுத்் ் சட்ல்கு பெதுறை தொதினும்,
இதுவுத்துறரயில் அவர்கள்,  ஒரு
ைமைட்டுப்்கு பெடுத்்ப்்கு பெட்ட அர்த்்த்தில்,
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்தின நதுறை தொளதுறை தொந்்
நுத்துறடமுுத்துறகுத்துறை ் சட்ல்ுத்துறவகளுக்கு
் சட்லசுத்துறவயதுறை தொற்றிானர்;  ் சட்லைமைலும்,
இந்்ளவில்்துறை தொன,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்க
அுத்துறைமைப்புகளின ்ுத்துற தொழிலவர்களதுறை தொக அவர்களின
இருப்பு "நியதுறை தொயப்்கு பெடுத்்ப்்கு பெட்டது."  அந்்
கதுறை தொ தொழிலகட்டமும் முடிந்துவிட்டது.
அதிகதுறை தொரத்துவம் இனுத்துறகுத்துறைய கதுறை தொ தொழிலகட்டத்தில்
எந்்துறை தவதுறை தொரு அது் சட்ல்கு பெதுறை தொனகுத்துறை சுயதுறை தொதீானைமைதுறை தொான
்கு பெதுறை தொத்திரமும் வகிக்க முடியதுறை தொது. ("  ் சட்லசதுறை தொவியத்
் சட்லசதுறை தொசலிச குடியரசுகளின ஒனறியத்தின
முடிவு  ”  ) 

இத்்ுத்துறகய ைமைதுறை தொற்குத்துறைங்களின அடிப்்கு பெுத்துறடயில்,  ் சட்லவர்க்கஸ்
லீக்கும் அ்ன சர்வ் சட்ல்ச சக-சிந்்ுத்துறானயதுறை தொளர்களும்,
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துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் இனியும் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின
அுத்துறைமைப்புகள் இல்ுத்துற தொழில,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் புதிய
சுயதுறை தொதீானைமைதுறை தொான ் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்ட அுத்துறைமைப்புகுத்துறளக் கட்டுத்துறைமைக்க
் சட்லவண்டியுள்ளது எனறு தீர்ைமைதுறை தொனித்்ானர்.

் சட்லசதுறை தொசலிச சைமைத்துவக் கட்சி (SEP) ஒவ்துறை தவதுறை தொரு இடத்திலும்
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்குத்துறள ஐக்கியப்்கு பெடுத்தி அணிதிரட்டவும்,
அவர்களின ் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டங்குத்துறள நதுறை தொதுறை தடங்கிலுைமைதுறை தொான ைமைற்றும்
உ தொழிலதுறை தகங்கிலுைமைதுறை தொான துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டங்களுடன இுத்துறணக்கவும்,  துறை த்துறை தொழிற்சதுறை தொுத்துற தொழிலகள்
ைமைற்றும் ் சட்லவுத்துற தொழிலயிடங்களில் சதுறை தொைமைதுறை தொனிய துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின
குழுக்குத்துறளக் கட்டுத்துறைமைக்க அுத்துறழப்பு விடுக்கிகுத்துறைது.

அனுைமைதுறை தொனித்்வதுறை தொ் சட்லகுத்துறை,  சட்் சட்ல தொழிலதுறை தொவ்ஸ்கியின ைமைரணம்,
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் ைமைற்றும் ஜானநதுறை தொயகக் கட்சிுத்துறய ் சட்லநதுறை தொக்கி
் சட்லநதுறை தொக்குநிுத்துற தொழில துறை தகதுறை தொண்டுள்ள ்கு பெல்் சட்லவறு ் சட்ல்கு பெதுறை தொலி-இடது
குழுக்களிடம் இருந்து கண்கூடதுறை தொான இரங்கல்
துறை தசய்திகுத்துறளப் துறை த்கு பெற்றிருந்்து.  இந்் அுத்துறைமைப்புகள்,
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் இனானமும் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்க
அுத்துறைமைப்புகளதுறை தொகத்்துறை தொன இருக்கினகுத்துறைான எனறு கூறி,
துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களில் இருந்து முறித்துக் துறை தகதுறை தொள்ள
் சட்லவண்டுதுறை தைமைனகுத்துறை ் சட்லசதுறை தொசலிச சைமைத்துவக் கட்சியின (SEP)
அுத்துறழப்ுத்துற்கு பெக் கடுுத்துறைமையதுறை தொக எதிர்க்கினகுத்துறைான.  இந்் ் சட்ல்கு பெதுறை தொலி-
இடது குழுக்கள் துறை தவளியிலிருந்து அதிகதுறை தொரத்துவத்ுத்துற்
ைமைட்டும் ஆ்ரிக்கவில்ுத்துற தொழில,  அுத்துறவ ்ங்களுக்கு
்கு பெதுறை தொரியளவில் கிுத்துறடக்கும் நல் தொழில ஊதியத்ுத்துற்ப்
்கு பெதுறை தொதுகதுறை தொத்துக் துறை தகதுறை தொள்வ்ற்கு,  துறை த்கு பெரும்்கு பெதுறை தொலும் அவற்றின
்கு பெ்விகளிலும் நுுத்துறழந்துள்ளான.

ஆானதுறை தொல்,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்தின ஒவ்துறை தவதுறை தொரு
அனு்கு பெவமும் அவசரைமைதுறை தொக துறை த்துறை தொழிற்சதுறை தொுத்துற தொழிலகளிலும்
் சட்லவுத்துற தொழிலயிடங்களிலும் சுயதுறை தொதீானைமைதுறை தொான குழுக்குத்துறள
அுத்துறைமைக்க ் சட்லவண்டியுத்துற் எடுத்துக்கதுறை தொட்டுகினகுத்துறைான.
இந்்துறை தொண்டின துறை த்துறை தொடர்ச்சியதுறை தொான ் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ங்களில்,
ஆசிரியர்கள் துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்களின எதிர்ப்ுத்துற்கு பெயும்
வி் சட்லரதுறை தொ்த்ுத்துற்யும் எதிர்துறை தகதுறை தொண்டானர்,  அுத்துறவ அவர்களின
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டங்குத்துறளத் ்னிுத்துறைமைப்்கு பெடுத்தி,  முடிவுக்குக்
துறை தகதுறை தொண்டு வரச் துறை தசயல்்கு பெட்டான.  நிறுவானத்திற்கு சதுறை தொர்்கு பெதுறை தொான
ஒப்்கு பெந்்ங்களுக்கு அழுத்்ைமைளிப்்கு பெ்ற்கு பிரதி்கு பெ தொழிலானதுறை தொக
இ தொழிலஞ்சம் வதுறை தொங்கி,  UAW சங்கம்,  வதுறை தொகானத்துுத்துறகுத்துறை

நிறுவானங்களிடம் இருந்து ் சட்லநரடியதுறை தொக ்கு பெணம் துறை த்கு பெற்குத்துறைது
அம்்கு பெ தொழிலைமைதுறை தொகியுள்ளது.  துறை த்துறை தொழிற்சங்கங்கள் ஒவ்துறை தவதுறை தொரு
துறை த்துறை தொழில்துுத்துறகுத்துறையிலும் ஒவ்துறை தவதுறை தொரு நதுறை தொட்டிலும்
அடிப்்கு பெுத்துறடயில் இந்் ்கு பெதுறை தொத்திர் சட்லைமை வகிக்கினகுத்துறைான.

அரசு ைமைற்றும் நிர்வதுறை தொகத்திானது ்துறை தொக்கு்லுக்கு ்கு பெதி தொழிலடி
துறை தகதுறை தொடுக்க வழி ் சட்ல்டி வரும் துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்கள் இத்்ுத்துறகய
அனு்கு பெவங்குத்துறளப் ்கு பெரிசீலிக்க ் சட்லவண்டும்.
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களுக்கு அவர்களின ந தொழிலனகளுக்கதுறை தொக
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொடும் ைமைற்றும் ஒட்டுதுறை தைமைதுறை தொத்் ஆளும் வர்க்கத்திற்கு
எதிரதுறை தொக ஒரு துறை த்கு பெதுறை தொதுவதுறை தொான எதிர்-்துறை தொக்கு்லில் அவர்களின
் சட்ல்கு பெதுறை தொரதுறை தொட்டங்குத்துறள ஐக்கியப்்கு பெடுத்தும் புதிய அுத்துறைமைப்புகள்
அவசியைமைதுறை தொகும்.  ட்துறை தரதுறை தொட்ஸ்கி இுத்துறடைமைருவு
் சட்லவுத்துற தொழிலத்திட்டத்தில் எழுதியவதுறை தொறு,  ஆுத்துற தொழிலக் குழுக்குத்துறள
அுத்துறைமைப்்கு பெ்துறை தொானது துறை த்துறை தொழிற்சதுறை தொுத்துற தொழிலகளில்
"நுத்துறடமுுத்துறகுத்துறையளவில் இரட்ுத்துறட அதிகதுறை தொரத்ுத்துற்"
் சட்ல்துறை தொற்றுவித்து,  துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்ுத்துற் மு் தொழிலதுறை தொளித்துவ
எஜைமைதுறை தொானர்களுக்கு எதிரதுறை தொக நிுத்துற தொழிலநிறுத்தும்.  இத்்ுத்துறகய
குழுக்கள் சதுறை தொத்தியைமைதுறை தொானளவுக்கு துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்குத்துறளயும்,
இுத்துறளஞர்குத்துறளயும்,  ் சட்லவுத்துற தொழிலவதுறை தொய்ப்்கு பெற்் சட்லகுத்துறைதுறை தொுத்துறரயும்
்கு பெரந்்ளவில் அணித்திரட்ட முுத்துறானயும்.

இது ஒரு சர்வ் சட்ல்ச ் சட்லசதுறை தொசலிச முன் சட்லானதுறை தொக்கின மீது
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கத்ுத்துற் அரசியல்ரீதியில்
அணித்திரட்டுவதுடன பிுத்துறணந்திருக்க ் சட்லவண்டும்.
ஆசிரியர்களின சமீ்கு பெத்திய ் சட்லவுத்துற தொழிலநிறுத்்ங்கள்
மீண்டுதுறை தைமைதுறை தொருமுுத்துறகுத்துறை எடுத்துக்கதுறை தொட்டியுள்ளுத்துற்ப் ் சட்ல்கு பெதுறை தொ தொழில,
்ங்களின நிுத்துற தொழிலுத்துறைமைகுத்துறள ் சட்லைமைம்்கு பெடுத்துவ்ற்கதுறை தொான
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்களின எந்்துறை தவதுறை தொரு முயற்சியும்
அரசிடமிருந்தும்,  இரண்டு துறை த்கு பெருவணிக கட்சிகளிடம்
இருந்தும், குடியரசுக் கட்சிக்கு குுத்துறகுத்துறைவினறி ஜானநதுறை தொயகக்
கட்சியிடமிருந்தும் உடானடியதுறை தொக எதிர்ப்ுத்துற்கு பெக் துறை தகதுறை தொண்டு
வருகிகுத்துறைது.  இது மு் தொழிலதுறை தொளித்துவ அுத்துறைமைப்புமுுத்துறகுத்துறை ைமைற்றும்
அ்ன அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிரதுறை தொக ஒரு
சுயதுறை தொதீானைமைதுறை தொான அரசியல் சக்தியதுறை தொக துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொள வர்க்கம்
அணிதிரள ் சட்லவண்டிய்ன அவசியத்ுத்துற் உயர்த்துகிகுத்துறைது.

இந்் முன் சட்லானதுறை தொக்கு குறித்து விவதுறை தொதிக்க எங்குத்துறளத்
துறை த்துறை தொடர்பு துறை தகதுறை தொள்ளுைமைதுறை தொறு உ தொழிலக ் சட்லசதுறை தொசலிச வுத்துற தொழிலத் ்ளம்
துறை த்துறை தொழி தொழிலதுறை தொளர்குத்துறள ஊக்குவிக்கிகுத்துறைது.

4- The death of Ed Sadlowski and the demise of trade union reformism
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