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ரைன்எயர் வ வேரேலைநிறுத்தமும,
சர் வேவதச  வேர்க்க வ்க போைக போட்டத்தின்

மீமீள மீளெழுச்சியும
Robert Stevens,            8 August 2018 

அயர்லலாந்த,  ப பெல்ஜியம,  ஸ்வீடன,  பநெதர்லலாந்த மற்றும

 ஜ் ஜேர்மனியின யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானிகள,  அவர்களின சம பெளம
மற்றும  ஜவயின் ரல நியின் ரலயின் ரமகள மீதலான தலாக்குதல்கயின் ரள
எதிர்த்த பவளளியனறு  ஜவயின் ரலநிறுத்தத்தில்
இறங்குவலார்கபளன எதிர் பெலார்க்கப் பெடுகிறத.

இந்த  ஜவயின் ரலநிறுத்தங்கள  பெல பிியின் ரைச்சியின் ரனகள மீத

அயின் ரமந்தளளத.  யின் ரியின் ரைனஎயர் நிறுவனத்திற்கலாக விமலானம

ஓட்டும ப பெரும எண்ணிக்யின் ரகயிலலான விமலானிகள அந்த

விமலானச்  ஜசயின் ரவ நிறுவனத்தலால்  பெணியமர்த்தப் பெட்டவர்கள

இல்யின் ரல.  அவர்கள ஒரு-நெ பெர் நிறுவனத்யின் ரத (a  one-person

company) நிறுவி,  அயர்லலாந்தில் ஒரு வங்கிக் கணக்கு

பதலாடங்கவும கூட நிர் பெந்திக்கப் பெட்டலார்கள.

அந்நெலாட்டில், சுமலார் 100 முழு  ஜநெியின் ரை விமலானிகள  பெணிமுதிர்வு

(seniority)  பிியின் ரைச்சியின் ரனகள சம பெந்தமலாக  ஜவயின் ரலநிறுத்தம

பசய்த வருகினறனர்.   ஜ் ஜேர்மனியில்,  400  விமலானிகள

அதிகரித்தளவில் முகயின் ரம பதலாழிலலாளர்கயின் ரள (agency

workers)   பெயன பெடுத்தவயின் ரத எதிர்த்த வருவதடன,  விமலானம

 பெறக்க விடும  ஜநெியின் ரைத்தின அடிப் பெயின் ரடயில் மலாறு பெடும

பதலாயின் ரககயின் ரள பமலாத்த ஊதியத்தில் ஒரு சிறிய

 பெகுதியலாக்கும வயின் ரகயில், அதிக அடிப் பெயின் ரட சம பெளம  ஜகலாரி

வருகினறனர்.  அவர்கள,  மருத்தவ விடுப்பு கலால

பதலாயின் ரககயின் ரள அதிகரிக்கவும மற்றும  ஜ் ஜேர்மன எங்கிலுமலான

 ஜவயின் ரலகளுக்கு ஒ ஜியின் ரை சம பெளமும  ஜகலாரி வருகினறனர். 

சுவீடனில்,  யின் ரியின் ரைனஎயர்  ஜ பெச்சுவலார்த்யின் ரதக்கு மறுப் பெதலாக கூறி

சம பெந்தப் பெட்ட பதலாழிற்சங்கம ஒரு கூட்டு உடன பெடிக்யின் ரகயின் ரய

எட்ட முடியலாத இருப் பெதலால் விமலானிகள பிியின் ரைச்சியின் ரனயில்

இறங்கியுளளனர். பநெதர்லலாந்தில், பதலாழிலலாளர்கள, முழு- ஜநெியின் ரை

 ஜவயின் ரலகள, அதிகரித்த மருத்தவ விடுப்பு கலால பதலாயின் ரககள

மற்றும ஓய்வூதிய வழிவயின் ரககள உட் பெட டச்சு பதலாழிலலாளர்

சட்டத்திற்குப் ப பெலாருந்திய ஒரு கூட்டு ஒப் பெந்தத்யின் ரதத்  ஜகலாரி
வருகினறனர்.  ப பெல்ஜியத்தில்,  விமலானிகள,  ் ஜேஜூன மலாதத்தில்

இருந்த  ஜவயின் ரலநிறுத்தத்தில் ஈடு பெட்டு,  நிர்வலாகத்தின

மிியின் ரைட்டயின் ரல முகங்பகலாடுத்தளள விமலானச் சிப் பெந்திகளின

 பெலாதகலாப்பிற்கலாக பவளிநெடப்பு பசய்த வருகினறனர்.

இந்த ஐந்த நெலாடுகளின விமலானிகளும  ஜவயின் ரலநிறுத்த

நெடவடிக்யின் ரகக்கு ஆதியின் ரைவலாக வலாக்களித்தளள நியின் ரலயில்,

பநெதர்லலாந்த மற்றும  ஜ் ஜேர்மனியின பதலாழிற்சங்கங்கள

 ஜவயின் ரலநிறுத்தம எப் ஜ பெலாத எனறு இனனமும

உத்தி ஜயலாகபூர்வமலாக முடிபவடுக்கவில்யின் ரல.  பநெதர்லலாந்த

விமலானிகள பதலாழில்தயின் ரற நெடவடிக்யின் ரகக்கலாக 99.5  சதவீதம

வலாக்களித்த, திருப்பி  ஜ பெலாியின் ரைலாடுவதில் ஈடு பெட்டுளள அயின் ரனத்த

ஐந்த நெலாடுகளத விமலானிகளின ப பெலாதவலான

தீர்மலானத்யின் ரத ஜய அவர்களும பவளிப் பெடுத்தினர்.   ஜ் ஜேர்மன

விமலானிகளும இ ஜத வித்தியலாசத்தில்  ஜவயின் ரலநிறுத்த

நெடவடிக்யின் ரகக்கு வலாக்களித்தனர்.

யின் ரியின் ரைனஎயர் நிறுவனம தயின் ரலயின் ரம இடத்யின் ரதக் பகலாண்டுளள

அயர்லலாந்தில் யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானிகள ஏற்கன ஜவ இந்தலாண்டு

நெலானகு ஒருநெலாள  ஜவயின் ரலநிறுத்தங்கயின் ரள நெடத்தி உளளனர்.

சர்வ ஜதச அளவில் அபிவிருத்தி அயின் ரடந்த வரும வர்க்க

 ஜ பெலாியின் ரைலாட்ட மீபளழுச்சியின உளளடக்கத்தில் இந்த

 ஜவயின் ரலநிறுத்தங்கள  பெலார்க்கப் பெட  ஜவண்டும.  ் ஜேனவரி 3

முன ஜனலாக்கு கட்டுயின் ரியின் ரையில்,  உலக  ஜசலாசலிச வயின் ரலத் தள

தயின் ரலவர்  ஜடவிட்  ஜநெலார்த் எழுதயின் ரகயில், 2018  இன இந்த

புத வருடம,  “எல்லலாவற்றுக்கும  ஜமல் உலபகங்கிலும
சமூகப்  பெதட்டங்களின ஒரு அதி தீவிியின் ரைப் பெடலின மூலமலாகவும
வர்க்க  ஜமலாதல்களின ஒரு அதிகரிப்பினலாலும

குணலாமசப் பெடுத்திக் கலாட்டப் பெடுவதலாக இருக்கும” எனறு

எழுதினலார்.

 ஜநெலார்த் பதலாடர்ந்த எழுதினலார்:  “முதலலாளித்தவ

அயின் ரமப்புமுயின் ரறயின உளளலார்ந்த முியின் ரைண் பெலாடுகள …

முதலலாளித்தவத்திற்கு எதிியின் ரைலான  பெலாரிய ப பெருந்திியின் ரைளலான

பதலாழிலலாள வர்க்க எதிர்ப்யின் ர பெ இனி ஜமலும ஒடுக்குவத

சலாத்தியமில்யின் ரல எனற புளளியின் ரய இப் ஜ பெலாத தரிதமலாக எட்டி

வருகிறத.”

இந்த மதிப்பீடு சரியலானத என பெயின் ரத சம பெவங்கள

உறுதிப் பெடுத்தியுளளன. அபமரிக்கலாவில் ஆசிரியர்களின

 பெலாரிய  ஜவயின் ரலநிறுத்தங்கள,   ஜ் ஜேர்மனியில் பதலாழில்தயின் ரற

பதலாழிலலாளர்களின  ஜவயின் ரலநிறுத்தம,  ஓய்வூதிய
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உரியின் ரமகளின  பெலாதகலாப்பிற்கலாக இங்கிலலாந்தில் 50,000

 பெல்கயின் ரலக்கழக விரிவுயின் ரியின் ரையலாளர்களத  ஜ பெலாியின் ரைலாட்டம,

பிியின் ரைலானசில் மக் ஜியின் ரைலான அியின் ரைசலாங்கம திணித்த வணிக-சலார்பு

சட்டம ஜசலாதலாவுக்கு எதிியின் ரைலாக இியின் ரையில் ஜவ தயின் ரற

பதலாழிலலாளர்களின  ஜவயின் ரலநிறுத்தங்கள மற்றும

 ஜ பெலாியின் ரைலாட்டங்கள உட் பெட,  பதலாழிலலாளர்களின சம பெளங்கள,

நியின் ரலயின் ரமகள மற்றும பதலாழில் வலாழ்க்யின் ரக மீதலான

தலாக்குதல்களுக்கு எதிியின் ரைலாக உலகம முழுவதிலும

 ஜ பெலாியின் ரைலாட்டங்கள பவடித்த வருகினறன.

கடந்த மலாதம Politico இல் பவளியலான ஒரு கட்டுயின் ரியின் ரை, இந்த

ஆியின் ரைம பெக்கட்ட யின் ரியின் ரைனஎயர்  ஜவயின் ரலநிறுத்தத்யின் ரத விமலானச்

சிப் பெந்திகள மற்றும விமலானிகளின "கண்டந்தழுவிய

கிளர்ச்சிக்கலான"  ஒரு முனனறிவிப் பெலாக குறிப்பிட்டத.  இந்த

கிளர்ச்சி—ஐ ஜியின் ரைலாப் பெலா மற்றும வட ஆபிரிக்கலா எங்கிலும 37

நெலாடுகளில் 86  விமலான நியின் ரலயங்களில் இருந்த 13,000

பதலாழிலலாளர்களுடன பசயல் பெட்டு வரும ஒரு  பெனனலாட்டு

ப பெருநிறுவனத்திற்கு எதிியின் ரைலான ஓர் உலகளலாவிய

 ஜ பெலாியின் ரைலாட்டமலாக— ஜவகபமடுத்த வருகிறத.

இத உலகளலாவிய விமலானப்  ஜ பெலாக்குவியின் ரைத்த

பதலாழில்தயின் ரறயில்  பெலாதிப்புகயின் ரளக் பகலாண்டிருக்கும.  கடந்த

ஆண்டு 130  மில்லியன  பெயனர்கயின் ரள ஏற்றிச் பசனறிருந்த

யின் ரியின் ரைனஎயர்,  விமலானப்  பெயனர் எண்ணிக்யின் ரகயில்

ஐ ஜியின் ரைலாப் பெலாவின மிகப்ப பெரிய விமலானச்  ஜசயின் ரவ நிறுவனமலாக

உளளத.  அத,  குயின் ரறந்த சம பெளங்கள மற்றும நீண்ட

 ஜவயின் ரல  ஜநெியின் ரைங்கயின் ரளத் திணிக்கும அதன வியலா பெலாியின் ரை

மலாதிரியின அடிப் பெயின் ரடயில் அதீத-சுியின் ரைண்டலுக்கலான புதிய

நிர்ணய வியின் ரைமபுகயின் ரள அயின் ரமப் பெதில் ஒரு முக்கிய  பெலாத்திியின் ரைம

வகிக்கிறத.

யின் ரியின் ரைனஎயர், ஒரு  பெயணச்  ஜசயின் ரவக்குச் பசய்திகளின பெடி மிகக்

குயின் ரறந்தளவலாக 10 டலாலர் சம பெளம வழங்கப் பெடும விமலானச்

 ஜசயின் ரவ  பெணியலாளர்கயின் ரளப்  பெணியமர்த்த,  குயின் ரறவூதிய

நெலாடுகளில்—குறிப் பெலாக கிழக்கு ஐ ஜியின் ரைலாப்பிய நெலாடுகளில்—

பிழிந்பதடுக்கும முகயின் ரமகயின் ரளப்  பெயன பெடுத்தி,  அடிமட்ட

சம பெள விகிதங்களில்  பெணியலாளர்கயின் ரள நியமிக்கிறத.

Ryanairdontcare வயின் ரலப் பெதிவிலிருந்த ப பெறப் பெட்ட

தகவல்களின பெடி,  4,000  க்கும அதிகமலான யின் ரியின் ரைனஎயர்

 பெணியலாளர்கள பூஜ்ஜிய-மணி  ஜநெியின் ரை ஒப் பெந்தங்களில் இருந்த,

மலாதத்திற்கு மிகக் குயின் ரறவலாக 600  டலாலர் அளவு ஜக
சம பெலாதிக்கினறனர்.

நெலாபளலானறுக்கு ஐந்த மணி  ஜநெியின் ரைத்திற்கலாவத சம பெளம

வழங்கப் பெடுவதில்யின் ரலபயன யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானச்  ஜசயின் ரவ

 பெணியலாளர் அறிக்யின் ரக குறிப்பிடுகிறத.   பெணியலாளர்கள

விமலான நியின் ரலயத்தில் தயலார் நியின் ரலயில் இருக்க  ஜவண்டும,

அதற்கலாக ஒரு மணி  ஜநெியின் ரைத்திற்கு பவறும 3.75   பெவுண்டு

மட்டு ஜம பகலாடுக்கப் பெடும எனறபவலாரு பகலாளயின் ரகயின் ரய

இந்நிறுவனம  ஜ பெணி வருகிறத.  விமலானிகள முனனதலாக

 பெயிற்சி கட்டணமலாக 29,500 யூ ஜியின் ரைலா யின் ரியின் ரைனஎயர்க்குச் பசலுத்தி

 ஜவண்டியிருந்தத, இத இந்தலாண்டு தலான குயின் ரறக்கப் பெட்டத.

ஆனலாலும " பெயிற்சி ப பெறும விமலானிகள"  இப் ஜ பெலாதம முன

கட்டணமலாக 5,000 யூ ஜியின் ரைலா பசலுத்த நிர் பெந்திக்கப் பெட்டுளளனர்.

பதலாழிலலாளர்கள மீத திணிக்கப் பெட்டுளள அழுத்தம

சகிக்கவியலலாதத.  அந்நிறுவனத்தில் 10  ஆண்டுகள

அனு பெவம பகலாண்ட ஒரு டச் யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானி Jouke

Schrale கடந்த பவளளியனறு, மலலாகலா விமலான நியின் ரலயத்தின

 பெணியலாளர் கலார் நிறுத்தப் பெகுதியில் இறந்த கிடந்தலார்—அவர்

புரூபசல்ஸிற்கு விமலானம பசலுத்த  ஜவண்டியிருந்த

 ஜநெியின் ரைத்திற்கு சற்று முனனர் தலான தற்பகலாயின் ரல பசய்த

பகலாண்டதலாக பசய்திகள பதரிவித்தன.  இத 2011  க்குப்

பினனர் ஒரு யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானியின இியின் ரைண்டலாவத

தற்பகலாயின் ரலயலாகும,  அப் ஜ பெலாத லிவர்பூலில்  ஜ் ஜேலான

பலனனன விமலான நியின் ரலயத்தில் விமலானி Paul Ridgard அவர்
உயியின் ரியின் ரை மலாய்த்தக் பகலாண்டலார்.

பதலாழிலலாள வர்க்க  ஜ பெலாியின் ரைலாட்டங்கள,  சர்வ ஜதச பதலாழிலலாள

வர்க்கத்தின ஒவ்பவலாரு பிரிவுக்கு முனனரும மூ ஜலலா பெலாய

பிியின் ரைச்சியின் ரனகயின் ரள முனனிறுத்தி,  அபிவிருத்தி மற்றும

தீவிியின் ரைத்தில் ஓர் உயர்ந்த கட்டத்யின் ரத எட்டி வருகினறன.

ப பெலாருளலாதலாியின் ரை வலாழ்வின மீத மிகப் ப பெரிய  பெனனலாட்டு

ப பெருநிறுவனங்கள  ஜமலலாதிக்கம பசலுத்தவதன மீதம

மற்றும உலகளலாவிய உற் பெத்தியின மீதம வர்க்க

 ஜ பெலாியின் ரைலாட்டத்தின எதிர்கலால  ஜ பெலாக்கின தலாக்கம குறித்த 1988

இல்,  நெலானகலாம அகிலத்தின அயின் ரனத்தலகக் குழு

பதலாயின் ரல ஜநெலாக்கு  பெலார்யின் ரவயுடன ஒரு மதிப்பீட்யின் ரட யின் ரவத்தத:

நீண்டகலாலமலாக மலார்க்சிசத்தின அடிப் பெயின் ரடக்
கூற்று, வர்க்கப்  ஜ பெலாியின் ரைலாட்டமலானத, வடிவத்தில்
மட்டு ஜம  ஜதசிய ரீதியலானத எனறும
சலாியின் ரைலாமசத்தில் அத சர்வ ஜதச ரீதியலான
 ஜ பெலாியின் ரைலாட்டம எனறும இருந்தத.  எனறலாலும
முதலலாளித்தவ வளர்ச்சியின புதிய
 ஜதலாற்றங்களில் வர்க்கப்  ஜ பெலாியின் ரைலாட்டத்தின
வடிவம கூட ஒரு சர்வ ஜதசத் தனயின் ரமயின் ரய
எடுக்க ஜவண்டியுளளத.  பதலாழிலலாளர்
வர்க்கத்தின மிக அடிப் பெயின் ரட ரீதியலான
 ஜ பெலாியின் ரைலாட்டங்களகூட அதன நெடவடிக்யின் ரககயின் ரள
ஒரு சர்வ ஜதச ரீதியில் ஒருங்கியின் ரணக்க
 ஜவண்டிய  ஜதயின் ரவயின் ரய முனயின் ரவக்கிறத.

இத ஜ பெலானறபவலாரு நெடவடிக்யின் ரகக்கு மிகப் ப பெரிய தயின் ரடயலாக

இருப் பெத  ஜதசியவலாத,  முதலலாளித்தவ-சலார்பு

பதலாழிற்சங்கங்களலாகும,  இயின் ரவ ப பெருநிறுவனங்கள,

வங்கிகள மற்றும  ஜதசிய அியின் ரைசலாங்கங்களின சலார் பெலாக ஒரு

பதலாழில்தயின் ரற  ஜ பெலாலிஸ்  பெயின் ரடயலாக பசயல் பெடுகினறன.
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பவளளிக்கிழயின் ரம கூட்டு நெடவடிக்யின் ரகயலானத,  ஓர் ஆியின் ரைம பெ

கிளர்ச்சியின் ரயத் தடுப் பெதற்கலாக  பெல மலாதங்களலாக  ஜவயின் ரல

பசய்த வந்தளள பதலாழிற்சங்கங்களுக்கு எதிியின் ரைலாக

நெடக்கவுளள அத ஜ பெலானறபவலாரு வியின் ரளவுக்கு முனனதலாக

நெடக்க உளளத.   ஜ் ஜேர்மனியின Cockpit சங்கம

 ஜவயின் ரலநிறுத்தத்திற்கலான  ஜததியின் ரய அறிவிக்கவில்யின் ரல

ஏபனனறலால் அத யின் ரியின் ரைனஎயர் உடன கயின் ரடசி நிமிடத்தில்,

பக கௌியின் ரைவமலான ஒரு உடன பெடிக்யின் ரகயின் ரய ஆர்வமலாக
எதிர் பெலார்த்த வருகிறத.

இவ்வலாியின் ரை  ஜவயின் ரலநிறுத்தங்களுக்கு முனனர், ஸ்ப பெயினில் 800
யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானிகளில் 500   ஜ பெயின் ரியின் ரைப் பிியின் ரைதிநிதித்தவம

பசய்யும Sepla பதலாழிற்சங்கம,  யின் ரியின் ரைனஎயர் உடன கூட்டு

 ஜ பெியின் ரைம ஜ பெசும ஒப் பெந்தத்யின் ரத எட்ட தவறிய  ஜ பெலாதம,  அத

 ஜவயின் ரலநிறுத்தங்களுக்கு அயின் ரழப்பு விடுக்கப்  ஜ பெலாவதில்யின் ரல

எனறும,  அதற்கு  பெதிலலாக சட்டரீதியில் நெடவடிக்யின் ரக

எடுக்கப் பெடுபமனறும அறிவித்தத.

யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானிகளில் சுமலார் 25 சதவீதத்தினர்

இங்கிலலாந்தில் உளளனர்.  ் ஜேனவரியில் அந்நிறுவனத்தலால்

அங்கீகரிக்கப் பெட்ட BALPA பதலாழிற்சங்கம,  இந்த சமீ பெத்திய

சர்வ ஜதச  ஜவயின் ரலநிறுத்தங்களின அயின் ரல பநெடுகிலும,

“ பெல் ஜவறு தண்டுதண்டலான சம பெள முயின் ரறயின் ரய முடிவுக்குக்

பகலாண்டு வருமலாறும,  ஒப் பெந்த விமலானிகளின

எண்ணிக்யின் ரகயின் ரயக் குயின் ரறக்குமலாறும மற்றும  பெணிமுதிர்யின் ரவ

ஏற்றுக் பகலாளளுமலாறும"   ஜகலாரி,  யின் ரியின் ரைனஎயர் உடன

பிியின் ரை ஜயலாசனமற்ற  ஜ பெியின் ரைம ஜ பெசல்கயின் ரளத் பதலாடர்ந்தத.

அதன  பெங்கிற்கு,  ஐரிஷ விமலானிகளின சங்கம (lalpa-Fórsa)

அடுத்த வலாியின் ரை பதலாடக்கத்தில் மூனறலாம தியின் ரைப்யின் ர பெ

உளளடக்கிய  ஜ பெியின் ரைம ஜ பெசல்களுக்கு ஒப்புக் பகலாண்டுளளத.

பதலாழிற்சங்கங்கள  பெல் ஜவறு நெலாடுகளில் விமலானிகளின

 ஜவயின் ரலநிறுத்தங்கயின் ரளத் ஒனறிலிருந்த ஒனயின் ரற எங்பகல்லலாம

சலாத்திய ஜமலா பிரித்த யின் ரவத்தன என பெத மட்டுமல்ல,  அயின் ரவ

யின் ரியின் ரைனஎயரின அதீத-சுியின் ரைண்டலுக்கு உளளலான விமலானச்  ஜசயின் ரவ

 பெணியலாளர்களிடம இருந்த விமலானிகயின் ரளத் தனியின் ரமப் பெடுத்தி

வருகினறனர்.  ் ஜேஜூயின் ரல இறுதியில்,  விமலானச் சிப் பெந்திகள

ஸ்ப பெயின,   ஜ பெலார்ச்சுக்கல் மற்றும ப பெல்ஜியத்தில் இியின் ரைண்டு

நெலாட்கள  ஜவயின் ரலநிறுத்தத்தில் இறங்கினர், அதில் விமலானிகள
ஈடு பெடவில்யின் ரல.

கூர்யின் ரமயலான எதிர்முியின் ரைணலாக,  யின் ரியின் ரைனஎயர்  ஜ பெலானற

ப பெருநிறுவனங்கள முனபினும அதிக சுியின் ரைண்டல்

மட்டங்கயின் ரளத் திணிக்க உலகளலாவிய ப பெலாருளலாதலாியின் ரைத்யின் ரதப்

 பெயன பெடுத்தகினறன.  இந்நிறுவனம பிற் ஜ பெலாக்குத்தனமலான

ப பெலாருளலாதலாியின் ரை  ஜதசியவலாத முன ஜனலாக்கின அடிப் பெயின் ரடயில்

உளள பதலாழிற்சங்கங்களின திட்டமிட்ட ஆதியின் ரைவுடன

பதலாழிலலாளர்களுக்கு இயின் ரடயிலலான பிளவுகயின் ரளச்

சலார்ந்தளளன.  டப்ளின விமலான நியின் ரலயத்தில்  பெணியில்

உளள 100  க்கும அதிகமலான விமலானிகள மற்றும 200

விமலானச்  ஜசயின் ரவ  பெணியலாளர்கயின் ரள  ஜவயின் ரலயிலிருந்த நீக்க

யின் ரியின் ரைனஎயர் அச்சுறுத்தி உளளத,  அவர்கள பதலாடர்ந்த

 ஜவயின் ரலநிறுத்தம பசய்தலால் நிறுவனம அதன  ஜவயின் ரலகயின் ரள

அயர்லலாந்தில் இருந்த  ஜ பெலாலலாந்தக்கு நெகர்த்தபமன அதன

தயின் ரலயின் ரம பசயலதிகலாரி யின் ரமக்பகல் ஓ'பலரி எச்சரித்தளளலார்.

முதலலாளிமலார்களின இந்த உலகளலாவிய தலாக்குதயின் ரல

எதிர்ப் பெதற்கலான ஒ ஜியின் ரை வழி,  பதலாழிலலாளர்கள தங்களின

பசலாந்த உலகளலாவிய தலாக்குதயின் ரலத் பதலாடங்க  ஜவண்டும!

யின் ரியின் ரைனஎயர் விமலானிகள, விமலான சிப் பெந்திகள மற்றும விமலான

நியின் ரலய  பெணியலாளர்கள பதலாழிற்சங்கங்களின பிடியிலிருந்த

உயின் ரடத்தக் பகலாண்டு,   ஜ பெலாியின் ரைலாட்டத்யின் ரதத் தங்களின பசலாந்த

கியின் ரைங்களில் எடுக்க  ஜவண்டும.

பதலாழிற்சங்கங்களில் இருந்த முற்றிலும சுயலாதீனமலாக

சலாமலானிய பதலாழிலலாளர் குழுக்கயின் ரள உருவலாக்க  ஜவண்டும.

அயின் ரனத்த  ஜதசிய பிளவுகயின் ரளக் கடந்த அயின் ரனத்த

யின் ரியின் ரைனஎயர் பதலாழிலலாளர்களின  ஜ பெலாியின் ரைலாட்டத்யின் ரதயும அவர்கள

இயின் ரணத்தக் பகலாளள  ஜவண்டும,  அ ஜத ஜவயின் ரளயில்

உலபகங்கிலும உளள விமலானச் ஜசயின் ரவ,   ஜ பெலாக்குவியின் ரைத்த

மற்றும சியின் ரைக்கு  பெரிவர்த்தயின் ரன பதலாழிலலாளர்களுக்கு ஆதியின் ரைவு

 ஜகலாரும ஒரு முயின் ரறயீட்யின் ரடயும பசய்ய  ஜவண்டும.

இதற்கு,  விமலானச் ஜசயின் ரவ பதலாழில்தயின் ரறயின் ரயப்

ப பெலாதவுயின் ரடயின் ரமயின கீழ் நிறுத்தி,  அவற்யின் ரற தனியலார்

இலலா பெ திியின் ரைட்சிக்கலாக அல்லலாமல்,  மனித  ஜதயின் ரவயின

அடிப் பெயின் ரடயில் ஒரு திட்டமிட்ட உலகளலாவிய

ப பெலாருளலாதலாியின் ரைத்தின  பெலாகமலாக ் ஜேனநெலாயகரீதியில்

பசயல் பெடுத்தவத உளளடங்கலலாக,  ICFI  ஜ பெலாியின் ரைலாடுவயின் ரதப்

 ஜ பெலானற,  ஒரு  ஜசலாசலிச,  சர்வ ஜதசவலாத  ஜவயின் ரலத்திட்டத்யின் ரத

ஏற் பெத அவசியமலாகும.

இந்த முன ஜனலாக்குடன உடன பெடும யின் ரியின் ரைனஎயர்

பதலாழிலலாளர்கள WSWS     க்கு எழுத      ஜவண்டும மற்றும

சர்வ ஜதச அளவில் உங்கள சக-பதலாழிலலாளர்களுடன

உங்கள அனு பெவங்கயின் ரளப்  பெகிர்ந்த பகலாளள  ஜவண்டும.

கட்டுயின் ரியின் ரை ஆசிரியர்  பெரிந்தயின் ரியின் ரைக்கும ஏயின் ரனய கட்டுயின் ரியின் ரை:

மலார்க்சின இருநூறலாவத பிறந்த ஆண்டும  ,    ஜசலாசலிசமும  , 
சர்வ ஜதச வர்க்கப்  ஜ பெலாியின் ரைலாட்டத்தின மீபளழுச்சியும [PDF]

[3 January 2018]

3

http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/01-Jan/marx-j10.pdf
http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/01-Jan/marx-j10.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/01-Jan/marx-j10.shtml
https://www.wsws.org/en/special/contact.html

