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அமெரிக்க்காவில் ஆயிரக் கணக்க்கானவர்கள
வவலேலைநிறுத்த நடவடிக்லக வக்காருகின்றனர்

Jerry White,  1 October 2018 

அமெரிக்க ம செய்தி ஊடகங்களும் அரசியல் ஸ்சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாபகமும்,
உச் செநீதிென்றத்திற்கு பிரட் கவு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தா (Brett Kavanaugh) இன் நியெகத்்தசியல் ஸ்த
ம செகட் உறுதிப்படுத்திய சியல் ஸ்தரந்சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழ்ந்சியல் ஸ்த  செம்பவத்துடன் அ்தசம்பவத்துடன் அலை பரசியல் ஸ்தாய்ந்து
மகரசியல் ஸ்தாண்டிருக்கின்றக.  இந்சியல் ஸ்த பிரச்சி்தக ஒவ்மவரசியல் ஸ்தாரு பத்திரி்தகயிலும்
ஒளிபரப்பு ு பிரட் கவன செகலிலும் நிரம்பி வழிவதுடன், ஞரசியல் ஸ்தாயிறன்று கரசியல் ஸ்தா்தசம்பவத்துடன் அலை ம செய்தி
வ்தசம்பவத்துடன் அலைய்தெப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்குரிய ஒு பிரட் கவனர விடயெரசியல் ஸ்தாக இருந்சியல் ஸ்தது.

கவு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாவுக்கு எதிரரசியல் ஸ்தாக பரசியல் ஸ்தாலியல் குற்றச் செரசியல் ஸ்தாட்டுக்கள் மீது
ஒருங்குவிவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சியின் அடிப்ப்தட ு பிரட் கவனகான ஜனநரசியல் ஸ்தாக்கம், WSWS

விளக்கி உள்ளவரசியல் ஸ்தாறு,  ட்ரம்ப் நிர்வரசியல் ஸ்தாகம் மீசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக ெக்கள் எதிர்ப்்தபச்
சுரண்டுவசியல் ஸ்தற்கும் ெற்றும் ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தார்,  சியல் ஸ்தணிக்்தக,   செமூக  செெத்துவமின்்தெ
மீசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சியின் ம செரசியல் ஸ்தாந்சியல் ஸ்த திட்டநிரலுக்கு அ்தசியல் ஸ்த அடிபணிய
ம செய்வசியல் ஸ்தற்குெரசியல் ஸ்தாகும்.  அமெரிக்க  செமூகத்்தசியல் ஸ்த பிளவுபடுத்துவதில் வர்க்கம்
அல்சம்பவத்துடன் அலை,  இகம் ெற்றும் பரசியல் ஸ்தாலிகு பிரட் கவனெ ்தெயத்தில் உள்ளக என்ற ஒரு
மபரசியல் ஸ்தாய்்தய இசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக முடிவில்சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாெல் ஊக்குவிக்க ு பிரட் கவனவண்டியுள்ளது.

இந்சியல் ஸ்த ு பிரட் கவனகான ஜனநரசியல் ஸ்தாக்கம் ஏு பிரட் கவனசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாவிசியல் ஸ்தத்தில்  செமூக ெற்றும் அரசியல்
யசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தார்த்சியல் ஸ்தத்திலிருந்து கவகத்்தசியல் ஸ்த தி்த செதிருப்பி,  மூடிெ்தறப்பசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாகும்.
 செமூக ெற்றும் அரசியல் யசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தார்த்சியல் ஸ்தம் அமெரிக்கரசியல் ஸ்தாவிலும் உசம்பவத்துடன் அலைமகங்கிலும்
அ்தகத்திற்கும் ு பிரட் கவனெசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாக வர்க்க பசியல் ஸ்தட்டங்கள் ெற்றும் ு பிரட் கவனெரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்தல்களின்
அதிகரிப்பரசியல் ஸ்தால் குால் குணரசியல் ஸ்தாம் செப்பட்டுள்ளது.  அமெரிக்கரசியல் ஸ்தாவிலும்  செர்வு பிரட் கவனசியல் ஸ்த செ
அளவிலும் ம செல்வவளத்்தசியல் ஸ்த முன்பில்சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்த விசியல் ஸ்தத்தில் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாள
வர்க்கத்திடமிருந்து மபரும் பால் குணக்கரசியல் ஸ்தாரர்களுக்கு ்தகெரசியல் ஸ்தாற்றுவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக
ஆளும் வர்க்கத்சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தால் 2008 மபரசியல் ஸ்தாறிவு பயன்படுத்சியல் ஸ்தப்பட்டிருந்சியல் ஸ்த நி்தசம்பவத்துடன் அலையில்,
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்,  அசியல் ஸ்தற்கு ஒரு சியல் ஸ்த செரசியல் ஸ்தாப்சியல் ஸ்தத்திற்குப் பின்கர்,  வர்க்கப்
பிரச்சி்தககள் மீது மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர் ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தங்கள் ெற்றும் மபருந்திரளரசியல் ஸ்தாக
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றகர்.

கடந்சியல் ஸ்த வரசியல் ஸ்தாரம்,  அர்மஜன்டிகரசியல் ஸ்தாவில் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் ெவ்ரீசிு பிரட் கவனயரசியல் ஸ்தா
ெரசியல் ஸ்தாக்ரியின் வசம்பவத்துடன் அலைது செரசியல் ஸ்தாரி அர செரசியல் ஸ்தாங்கத்திற்கும் எதிரரசியல் ஸ்தாகவும் ெற்றும்  செர்வு பிரட் கவனசியல் ஸ்த செ
கான ஜனநரசியல் ஸ்தாால் குணய நிதியம் (IMF) ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாரிய சிக்கக கான ஜனநடவடிக்்தககளுக்கு எதிரரசியல் ஸ்தாகவும்
அவர்களின் கான ஜனநரசியல் ஸ்தான்கரசியல் ஸ்தாவது மபரசியல் ஸ்தாது ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்்தசியல் ஸ்தத் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடங்கியு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாது
அர்மஜன்டிகரசியல் ஸ்தாவின் பிரசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக கான ஜனநகரங்கள் ஸ்சியல் ஸ்தம்பித்சியல் ஸ்தக.  வியரசியல் ஸ்தாழன் ெற்றும்
மவள்ளியன்று,  ஆறு ஐு பிரட் கவனரரசியல் ஸ்தாப்பிய கான ஜனநரசியல் ஸ்தாடுகளில் ஆயிரக் கால் குணக்கரசியல் ஸ்தாக
விெரசியல் ஸ்தானிகளும் விெரசியல் ஸ்தாகச் ு பிரட் கவன செ்தவ சிப்பந்திகளும் ்தரன்எயர் விெரசியல் ஸ்தாகச்
ு பிரட் கவன செ்தவ நிறுவகத்திற்கு எதிரரசியல் ஸ்தாக ஒருங்கி்தால் குணந்சியல் ஸ்த 24  ெணி ு பிரட் கவனகான ஜனநர
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்்தசியல் ஸ்த கான ஜனநடத்திகர்.  பின்சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாந்தில் 30,000  க்கும் அதிகெரசியல் ஸ்தாக
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்,  ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநீக்கத்்தசியல் ஸ்தச் சுசம்பவத்துடன் அலைபெரசியல் ஸ்தாக்கும் அர செரசியல் ஸ்தாங்க
திட்டங்க்தள எதிர்க்க ம செவ்வரசியல் ஸ்தாயன்று ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தம் ம செய்ய
திட்டமிட்டுள்ளகர்.

்தகான ஜனநஜீரிய மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் ஞரசியல் ஸ்தாயிறன்று முடிவுற்ற கான ஜனநரசியல் ஸ்தான்கு கான ஜனநரசியல் ஸ்தாட்கள்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தம் கான ஜனநடத்தி இருந்சியல் ஸ்தகர்,  அது பள்ளிகள் ெற்றும் மபரசியல் ஸ்தாது
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாக்குவரத்்தசியல் ஸ்த முடக்கியதுடன்,  மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிற் செங்கங்கள் அந்சியல் ஸ்த
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்்தசியல் ஸ்தக் ்தகவிடுவசியல் ஸ்தற்கு முன்கசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக அது எண்மால் குணய்
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழில்து்தறக்குப் பரவ அச்சுறுத்தியது.  அந்சியல் ஸ்த மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்
அவர்களின் சியல் ஸ்தற்ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தா்தசியல் ஸ்தய ெரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாந்சியல் ஸ்தர கு்தறந்சியல் ஸ்தபட் செ கூலி்தய 18,000
்தகான ஜனநரரசியல் ஸ்தாவில் (49  அமெரிக்க டரசியல் ஸ்தாசம்பவத்துடன் அலைர்)  இருந்து 45,000  ெற்றும் 65,000
்தகான ஜனநரரசியல் ஸ்தாவுக்கு (124-179 அமெரிக்க டரசியல் ஸ்தாசம்பவத்துடன் அலைர்) இ்தடு பிரட் கவனய அதிகரிக்க ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாரிகர்.

அமெரிக்கரசியல் ஸ்தாவில்,  நிஜெரசியல் ஸ்தாக கூலிகளின் வீழ்ச்சி,  அதிகரித்து வரும்
ெருத்துவ ம செசம்பவத்துடன் அலைவுகள் ெற்றும் படுு பிரட் கவனெரசியல் ஸ்தா செெரசியல் ஸ்தாக ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைவரசியல் ஸ்தாய்ப்பு வளர்ச்சி
ஆகியவற்றின் ஒரு சியல் ஸ்த செரசியல் ஸ்தாப்சியல் ஸ்தத்திற்குப் பின்கர்,  நூறரசியல் ஸ்தாயிரக் கால் குணக்கரசியல் ஸ்தாக
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்த கான ஜனநடவடிக்்தகக்கு அழுத்சியல் ஸ்தெளித்து
வருகின்றகர்,  அு பிரட் கவனசியல் ஸ்து பிரட் கவனவ்தளயில் ஆயிரக் கால் குணக்கரசியல் ஸ்தாகவர்கள் கான ஜனநடந்து
மகரசியல் ஸ்தாண்டிருக்கும் ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தங்களில் பங்மகடுக்கின்றகர்.

சிக்கரசியல் ஸ்தாு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாவில்,  4,000  க்கும் அதிகெரசியல் ஸ்தாக ு பிரட் கவனாரசியல் ஸ்தாட்டல் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்
கண்ணியெரசியல் ஸ்தாக கூலிகள் ெற்றும் ஆண்டு முழுவசியல் ஸ்தற்குெரசியல் ஸ்தாக ெருத்துவ
கவனிப்்தபக் ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாரி,  அவர்களின் ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்்தசியல் ஸ்தத் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர்ந்து
மகரசியல் ஸ்தாண்டிருக்கின்றகர்,  இது ம செப்டம்பர் 7  இல் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடங்கியது.  Hilton
நிறுவகத்துடன் ஒரு தீர்வு எட்டப்பட்டசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக ஞரசியல் ஸ்தாயிறன்று UNITE  HERE

 செங்கம் அறிவித்சியல் ஸ்த பின்கரும், 11  ு பிரட் கவனாரசியல் ஸ்தாட்டல்களில் அந்சியல் ஸ்த மவளிகான ஜனநடப்பு
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர்ந்து மகரசியல் ஸ்தாண்டிருக்கிறது. ாவரசியல் ஸ்தாய் இல் உள்ள Waikiki ெற்றும் Maui

இல், ெற்றும்  செரசியல் ஸ்தான் பிரரசியல் ஸ்தான்சிஸ்ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தா, ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாஸ்டன், மடட்ரரசியல் ஸ்தாய்ட் ெற்றும் பிற
கான ஜனநகரங்களிலும் உசம்பவத்துடன் அலைகின் மிகப்மபரிய ு பிரட் கவனாரசியல் ஸ்தாட்டல் குழுெெரசியல் ஸ்தாக ெரசியல் ஸ்தாட்ரியட்
இன்டர்ு பிரட் கவனகான ஜனநஷகலில் ெற்மறரசியல் ஸ்தாரு 8,000  மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்்தசியல் ஸ்த அங்கீகரித்துள்ளகர்.

 செரக்கு கிடங்கு மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்களும் பரசியல் ஸ்தாரவூர்தி ஓட்டுகர்களும் ெருத்துவக்
கரசியல் ஸ்தாப்பீடு,  எரிமபரசியல் ஸ்தாருள் ம செசம்பவத்துடன் அலைவுகள்,  பரசியல் ஸ்தாரவூர்திக்கரசியல் ஸ்தாக கட்டால் குணம் ெற்றும்
பழுதுகளுக்கு அவர்கு பிரட் கவனள பால் குணம் ம செலுத்சியல் ஸ்த நிர்பந்திக்கும் "சுசியல் ஸ்தந்திர
ஒப்பந்சியல் ஸ்தசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாரர்களரசியல் ஸ்தாக"  ்தவத்திருப்பதிலிருந்து முழு ு பிரட் கவனகான ஜனநர அந்சியல் ஸ்தஸ்திற்கு
ெரசியல் ஸ்தாற்றுெரசியல் ஸ்தாறு ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாருவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக,  சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாஸ் ஏஞ் செல்ஸ் ெற்றும்
கலிு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தார்னியரசியல் ஸ்தாவின் சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாங் பீச் து்தறமுகங்களில் மூன்று கான ஜனநரசியல் ஸ்தாட்கள்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தம் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடங்க இருக்கிறரசியல் ஸ்தார்கள்.

இண்டியரசியல் ஸ்தாகரசியல் ஸ்தா,  இலிு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாய்,  மபன்சில்ு பிரட் கவனவனியரசியல் ஸ்தா,  மிச்சிகன்,  அசம்பவத்துடன் அலைபரசியல் ஸ்தாெரசியல் ஸ்தா
ெற்றும் பிற ெரசியல் ஸ்தாநிசம்பவத்துடன் அலைங்களிலும் உள்ள US  Steel ெற்றும் ArcelorMittal

ஆ்தசம்பவத்துடன் அலையின் 30,000  க்கும் அதிகெரசியல் ஸ்தாக உருக்குத்து்தற மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்,
அதிகளவில் இசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாபமீட்டும் இந்சியல் ஸ்த உருக்கு நிறுவகங்களரசியல் ஸ்தால் கூலிகள்
ெற்றும் ெருத்துவச்  செலு்தககள் மீது விட்டுக்மகரசியல் ஸ்தாடுப்புக்தள அதிகரிக்க
ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாரும் ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாரிக்்தககளுக்கு எதிரரசியல் ஸ்தாக ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்திற்கு ஒருெகசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக
வரசியல் ஸ்தாக்களித்துள்ளகர்.

ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்திற்கு அதிகரித்சியல் ஸ்தளவில் ஏற்ககு பிரட் கவனவ வரசியல் ஸ்தாக்களித்சியல் ஸ்த
இரண்ட்தர இசம்பவத்துடன் அலைட் செ UPS மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்,  Teamsters  செங்கம்
்தகமயழுத்திட்ட பரவசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாக மவறுக்கப்பட்ட மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர் உடன்படிக்்தக
மீது இவ்வரசியல் ஸ்தாரம் வரசியல் ஸ்தாக்களிப்்தப நி்தறவு ம செய்ய உள்ளகர்,  இச் செங்கம்
பகுதி-ு பிரட் கவனகான ஜனநர மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்களுக்கு வறிய கூலிக்தளத் சியல் ஸ்தக்க
்தவத்துள்ளதுடன்,  வினிு பிரட் கவனயரசியல் ஸ்தாக டிரக் ஓட்டுகர்களுக்கு புதிய விசியல் ஸ்தெரசியல் ஸ்தாக
பகுதி-ு பிரட் கவனகான ஜனநர அந்சியல் ஸ்தஸ்துடன் கூடிய கு்தறவூதியத்்தசியல் ஸ்த நீடிக்கிறது.

கான ஜனநரசியல் ஸ்தாட்டின் இரண்டரசியல் ஸ்தாவது மிகப் மபரிய பள்ளிக்கல்வி ெரசியல் ஸ்தாவட்டெரசியல் ஸ்தாக சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாஸ்
ஏஞ் செல்ஸில் 33,000  ஆசிரியர்களும் உசியல் ஸ்தவி பணியரசியல் ஸ்தாளர்களும் ஒரு
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்்தசியல் ஸ்த அங்கீகரித்து வரசியல் ஸ்தாக்களித்சியல் ஸ்ததும்,  ஒருங்கி்தால் குணந்சியல் ஸ்த
சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாஸ் ஏஞ் செல்ஸ் ஆசிரியர்  செங்கம் (UTLA)  ெத்தியஸ்சியல் ஸ்தம் ம செய்ய
உடன்பட்டது.  இந்சியல் ஸ்த கான ஜனநடவடிக்்தகயரசியல் ஸ்தாகது,  இந்சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாண்டு மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடக்கத்தில்
ு பிரட் கவனெற்கு ு பிரட் கவனவர்ஜினியரசியல் ஸ்தா,  ஆக்சம்பவத்துடன் அலைாரசியல் ஸ்தாெரசியல் ஸ்தா,  அரிு பிரட் கவன செரசியல் ஸ்தாகரசியல் ஸ்தா,  மகரசியல் ஸ்தாமசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாு பிரட் கவனடரசியல் ஸ்தா,
மகன்டக்கி ெற்றும் பிற ெரசியல் ஸ்தாநிசம்பவத்துடன் அலைங்களில் கான ஜனநடந்சியல் ஸ்த ெரசியல் ஸ்தாநிசம்பவத்துடன் அலைந்சியல் ஸ்தழுவிய
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ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தங்கள் ெற்றும் வரசியல் ஸ்தாஷிங்டன் ெரசியல் ஸ்தாநிசம்பவத்துடன் அலைத்தில் ஆசிரியர்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தங்களின் ஓர் அ்தசம்பவத்துடன் அலை்தயத் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர்ந்து வருகிறது.

அமெரிக்க ெருத்துவெ்தக குழுெம் (HCA  Healthcare) உடன்
இ்தால் குணந்துள்ள 15  ெருத்துவெ்தககளில் ஏழரசியல் ஸ்தாயிரம் பதிவும செய்சியல் ஸ்த
ம செவிலியர்கள்,  பணியரசியல் ஸ்தாளர்களது எண்ணிக்்தக்தய உயர்த்சியல் ஸ்தவும் ெற்றும்
கண்ணியெரசியல் ஸ்தாக  செம்பளங்கள் வழங்கவும் ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாருவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக புு பிரட் கவனளரசியல் ஸ்தாரிடரசியல் ஸ்தா,
மிசிசிப்பி,  கன் செரசியல் ஸ்தாஸ்,  மடக் செரசியல் ஸ்தாஸ் ெற்றும் மகான ஜனநவரசியல் ஸ்தாடரசியல் ஸ்தா ெருத்துவெ்தககளில்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்தில் இறங்க மபருவரசியல் ஸ்தாரியரசியல் ஸ்தாக வரசியல் ஸ்தாக்களித்துள்ளகர்.
கலிு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தார்னியரசியல் ஸ்தா பல்க்தசம்பவத்துடன் அலைக்கழக ெருத்துவெ்தகயில் உள்ள
ம செவிலியர்களின் உசியல் ஸ்தவியரசியல் ஸ்தாளர்கள், சுவரசியல் ஸ்தா செ சிகிச்்த செயரசியல் ஸ்தாளர்கள் ெற்றும் பிற
ு பிரட் கவனகான ஜனநரசியல் ஸ்தாயரசியல் ஸ்தாளிகளது பரரசியல் ஸ்தாெரிப்பு மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்களும் பணிக்தள து்தால் குண-
ஒப்பந்சியல் ஸ்தத்திற்கு விடுவது மீதும் பிற பிரச்சி்தககள் மீதும்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தம் ம செய்ய அக்ு பிரட் கவனடரசியல் ஸ்தாபர் 9  ெற்றும் 10  இல்
வரசியல் ஸ்தாக்களிப்பரசியல் ஸ்தார்கள்.  4,000  ம செவிலியர்களில் 94   செசியல் ஸ்தவீசியல் ஸ்தத்திகர்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்திற்கு வரசியல் ஸ்தாக்களித்சியல் ஸ்ததும்,  மிச்சிகன் பல்க்தசம்பவத்துடன் அலைக்கழக
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழில் செரசியல் ஸ்தார் ம செவிலியர் கவுன்சில் புதிய உடன்படிக்்தக மீது உடன்பரசியல் ஸ்தாடு
எட்டப்பட்டசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக வரசியல் ஸ்தாரயிறுதி வரசியல் ஸ்தாக்கில் அறிவித்சியல் ஸ்தது.

பியட் கி்தறஸ்சம்பவத்துடன் அலைர் நிறுவகத்தின் இண்டியரசியல் ஸ்தாகரசியல் ஸ்தா, மகரசியல் ஸ்தாமகரசியல் ஸ்தாு பிரட் கவனெரசியல் ஸ்தா மின்பிரிவு
ஆ்தசம்பவத்துடன் அலைகளில் ஏழரசியல் ஸ்தாயிரம் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் 10  வரசியல் ஸ்தாரங்களுக்கு முன்கர்
ஆு பிரட் கவனரரசியல் ஸ்தாக்கியம் ெற்றும் பரசியல் ஸ்தாதுகரசியல் ஸ்தாப்பு  செம்பந்சியல் ஸ்தெரசியல் ஸ்தாக தீர்க்கப்படரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்த 200
புகரசியல் ஸ்தார்கள் மீது ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தம் ம செய்ய வரசியல் ஸ்தாக்களித்சியல் ஸ்தகர்.  ஐக்கிய
வரசியல் ஸ்தாககத்து்தற மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள்  செங்கம் (UAW) மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்க்தள
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலை்தய மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர ்தவத்துள்ளு பிரட் கவனசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடு,  அச் செங்கத்தின் உள்ளூர் பிரிவு
685  இன் சியல் ஸ்த்தசம்பவத்துடன் அலைவர் ரிக் வரசியல் ஸ்தார்ட் அறிவிக்்தகயில்,  “ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்த
வரசியல் ஸ்தாக்குகள் மீது கரசியல் ஸ்தாசம்பவத்துடன் அலைவதி ு பிரட் கவனசியல் ஸ்ததி இல்்தசம்பவத்துடன் அலை,” என்று அறிவித்சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தார்.

மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் சியல் ஸ்தரப்பிலிருந்து,  ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்த வரசியல் ஸ்தாக்குகள்
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாடுவசியல் ஸ்தற்கு அதிகரித்து வரும் ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தார்குால் குணத்்தசியல் ஸ்த ெற்றும் தீர்ெரசியல் ஸ்தாகத்்தசியல் ஸ்த
மவளிப்படுத்துகிறது.  மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிற் செங்கங்களின் பரசியல் ஸ்தாகத்தில்,  இந்சியல் ஸ்த வரசியல் ஸ்தாக்குகள்
மகரசியல் ஸ்தாதிப்்தப அடக்குவசியல் ஸ்தற்கும் எதிர்ப்்தபத் சியல் ஸ்தணிப்பசியல் ஸ்தற்குெரசியல் ஸ்தாக ஒரு
வழியரசியல் ஸ்தாக உள்ளக.   செங்கங்கள் எந்சியல் ஸ்தமவரசியல் ஸ்தாரு ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாட்டங்க்தளயும்
முன்மகடுப்பசியல் ஸ்தற்குப் பதிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாக,   செரிந்து வரும் வரசியல் ஸ்தாழ்க்்தக சியல் ஸ்தரங்கள் மீதும்
ெருத்துவக் கவனிப்பு,  ஓய்வூதியங்கள் ெற்றும்  செமூக திட்டங்கள்
மவட்டப்படுவசியல் ஸ்தன் மீதும் நிசம்பவத்துடன் அலைவுகின்ற மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்களின் கவ்தசம்பவத்துடன் அலைக்தள
ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சி தீர்த்து ்தவக்கும் என்ற ு பிரட் கவனெரசியல் ஸ்தா செடியரசியல் ஸ்தாக வரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்தத்தின்
அடிப்ப்தடயில், இந்சியல் ஸ்த அதிகரித்து வரும் எதிர்ப்்தப அ்தவ ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக்
கட்சியின் பின்கரசியல் ஸ்தால் திருப்ப முயன்று வருகின்றக.

ஆசிரியர்களுக்கரசியல் ஸ்தாக அமெரிக்க  செம்ு பிரட் கவனெளகம் (AFT) சியல் ஸ்த்தசம்பவத்துடன் அலைவரும்,
ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயக ு பிரட் கவனசியல் ஸ்தசிய குழுவின் முன்கணி பிரமுகருெரசியல் ஸ்தாக ரரசியல் ஸ்தாண்டி
மவன்கரசியல் ஸ்தார்மடன் அறிவிக்்தகயில்,  இந்சியல் ஸ்த “மவளிகான ஜனநடப்புக்தள"  இந்சியல் ஸ்த
கான ஜனநவம்பரில் "வரசியல் ஸ்தாக்குச் செரசியல் ஸ்தாவடிகளுக்கரசியல் ஸ்தாக உள்-கான ஜனநடப்புகளரசியல் ஸ்தாக திருப்புவு பிரட் கவனசியல் ஸ்த"
 செங்கத்தின் ு பிரட் கவனகான ஜனநரசியல் ஸ்தாக்கம் என்றரசியல் ஸ்தார்.  AFT உம் ெற்றும் ு பிரட் கவனசியல் ஸ்தசிய கல்வித்து்தற
கூட்ட்தெப்பும் இந்சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாண்டின் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடக்கத்தில் ஆசிரியர்களின்
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தங்க்தள விற்றுத் சியல் ஸ்தள்ளிய நி்தசம்பவத்துடன் அலையில் இவற்றின் பிரசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக
ு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாஷம், “கான ஜனநவம்ப்தர நி்தகவில் ்தவத்திருங்கள்" என்பசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக இருந்சியல் ஸ்தது.

இவ்வரசியல் ஸ்தாரம்,  ு பிரட் கவன செ்தவ பணியரசியல் ஸ்தாளர்கள்  செர்வு பிரட் கவனசியல் ஸ்த செ  செங்கம் (SEIU)

கான ஜனநரசியல் ஸ்தாமடங்கிலுெரசியல் ஸ்தாக பசம்பவத்துடன் அலை விெரசியல் ஸ்தாக நி்தசம்பவத்துடன் அலையங்களில்  செ்தெயல்கரசியல் ஸ்தாரர்கள்,
கால் குணக்கர்கள்,  வரசியல் ஸ்தாயிற்கரசியல் ஸ்தாவசம்பவத்துடன் அலைர்கள் ெற்றும் விெரசியல் ஸ்தாகச் ு பிரட் கவன செ்தவ
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்க்தள ு பிரட் கவனகான ஜனநரசியல் ஸ்தாக்கி ு பிரட் கவனெரசியல் ஸ்தா செடியரசியல் ஸ்தாக "ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைநிறுத்சியல் ஸ்தத்திற்கு"
அ்தழப்புவிடுத்சியல் ஸ்தது. வறிய கூலிகள், பகுதி-ு பிரட் கவனகான ஜனநர மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர் அந்சியல் ஸ்தஸ்து,
ெருத்துவக் கரசியல் ஸ்தாப்பீடு இல்சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாதிருப்பது ஆகிய நிஜெரசியல் ஸ்தாக பிரச்சி்தகக்தள
இத்மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் முகங்மகரசியல் ஸ்தாடுக்கின்ற நி்தசம்பவத்துடன் அலையில்,  SEIU இந்சியல் ஸ்த
விடயங்க்தள புு பிரட் கவனளரசியல் ஸ்தாரிடரசியல் ஸ்தா ெற்றும் விஸ்கரசியல் ஸ்தான்சின் ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தான்ற களம் கரசியல் ஸ்தாணும்
ெரசியல் ஸ்தாநிசம்பவத்துடன் அலைங்கள் என்ற்தழக்கப்படும் ெரசியல் ஸ்தாநிசம்பவத்துடன் அலைங்களில் ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சிக்கு
வரசியல் ஸ்தாக்குக்தளப் மபறுவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக பிரச் செரசியல் ஸ்தார முயற்சியரசியல் ஸ்தாக திருப்பி வருகிறது.

இது,  சிக்கரசியல் ஸ்தாு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தாவில் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிற் செங்கத்துடன் அணிு பிரட் கவன செர்ந்சியல் ஸ்த "15  டரசியல் ஸ்தாசம்பவத்துடன் அலைருக்கு
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாடுு பிரட் கவனவரசியல் ஸ்தாம்"  (Fight for $15) பிரச் செரசியல் ஸ்தாரக் குழு இம்ெரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்த மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடக்கத்தில்
மெக்மடரசியல் ஸ்தாகரசியல் ஸ்தால்டின் சியல் ஸ்த்தசம்பவத்துடன் அலை்தெயகங்களில் ஒழுங்க்தெத்சியல் ஸ்த சிறிய
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாட்டங்க்தளத் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர்ந்து வருகிறது,  இக்குழு பரசியல் ஸ்தாலியல்
துன்புறுத்சியல் ஸ்தல் ெற்றும் ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலையிடத்தில் ஏ்தகய துஷ்பிரு பிரட் கவனயரசியல் ஸ்தாகங்கள்
மீசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக நிஜெரசியல் ஸ்தாக கவ்தசம்பவத்துடன் அலைக்தளத் தீர்க்க  செங்கங்கள்,  ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சி
ெற்றும் ஆழந்சியல் ஸ்த பிற்ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாக்குத்சியல் ஸ்தகெரசியல் ஸ்தாக #MeToo குழு்தவ ு பிரட் கவனகான ஜனநரசியல் ஸ்தாக்கி திரும்ப
ு பிரட் கவனவண்டுமெக துரிசியல் ஸ்த உால் குணவு மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்க்தள வலியுறுத்தியது.

ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சியிக்தர ஆசியல் ஸ்தரிப்பசியல் ஸ்தன் மூசம்பவத்துடன் அலைெரசியல் ஸ்தாக மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்களும்
இ்தளஞர்களும் ட்ரம்ப் நிர்வரசியல் ஸ்தாகத்்தசியல் ஸ்த எதிர்க்க முடியுமெக மபருநிறுவக-
 செரசியல் ஸ்தார்பு மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாள வர்க்க விு பிரட் கவனரரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்த மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிற் செங்கங்கள் வரசியல் ஸ்தாதிடுகின்றக.
முடிவில்சம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தா ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தார்கள், நிஜெரசியல் ஸ்தாக வருவரசியல் ஸ்தாயில் வீழ்ச்சி ெற்றும் அமெரிக்க
வரசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாற்றில் மிகப் மபரியளவில் ம செல்வவளத்்தசியல் ஸ்த பால் குணக்கரசியல் ஸ்தாரர்களுக்குக்
்தகெரசியல் ஸ்தாற்றிய்தசியல் ஸ்த ு பிரட் கவனெற்பரசியல் ஸ்தார்்தவ ம செய்சியல் ஸ்த ஒபரசியல் ஸ்தாெரசியல் ஸ்தா நிர்வரசியல் ஸ்தாகத்தின்
எட்டரசியல் ஸ்தாண்டுகள் சியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தான்,  முசியல் ஸ்தலிடத்தில் இருந்து ட்ரம்புக்கு வழிவகுத்சியல் ஸ்தது
என்ப்தசியல் ஸ்த மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் ெறுந்துவிடுவரசியல் ஸ்தார்கள் என்று அ்தவ
அ்தகத்தும் கான ஜனநம்புகின்றக.

ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சியும்,  முன்கரசியல் ஸ்தாள்-சிஐஏ முகவர்கள் ெற்றும் இரரசியல் ஸ்தாணுவ
ு பிரட் கவனவட்பரசியல் ஸ்தாளர்களின் அசியல் ஸ்தன் பரிவரசியல் ஸ்தாரங்களும்  செரசியல் ஸ்தாத்தியெரசியல் ஸ்தாக அளவுக்கு
மிகவும் வசம்பவத்துடன் அலைது செரசியல் ஸ்தாரி,  இரரசியல் ஸ்தாணுவவரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்த அடித்சியல் ஸ்தளத்தின் மீதிருந்து ட்ரம்்தப
எதிர்த்து வருகின்றக. ட்ரம்ப் ு பிரட் கவனசியல் ஸ்தர்மசியல் ஸ்தடுக்கப்பட்டதில் இருந்து அண்மித்து
இந்சியல் ஸ்த இரண்டு ஆண்டுகளில்,  இரரசியல் ஸ்தாணுவ-உளவுத்து்தற எந்திரத்தின்
ம செல்வரசியல் ஸ்தாக்கரசியல் ஸ்தாக பிரிவுக்தளப் பிரதிநிதித்துவம் ம செய்து வருகின்ற
ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சி "ரஷ்யரசியல் ஸ்தா குறுக்கிட்டசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாக"  ஆசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாரெற்ற வரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்தங்களின்
மீது எதிர்ப்்தப ஒருமு்தகப்படுத்சியல் ஸ்த மு்தகந்துள்ளது,  இு பிரட் கவனசியல் ஸ்து பிரட் கவனய இந்சியல் ஸ்த
இ்தடத்ு பிரட் கவனசியல் ஸ்தர்சியல் ஸ்தல்களிலும் மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாடர்புபடுத்தி மீண்டும் கூறி வருகிறது.
பரசியல் ஸ்தாலிகம் ெற்றும் இக அ்தடயரசியல் ஸ்தாளம்  செரசியல் ஸ்தார்ந்சியல் ஸ்த பிரச்சி்தகக்தளக் மகரசியல் ஸ்தாண்டு
உயர்ெட்ட கான ஜனநடுத்சியல் ஸ்தர வர்க்க பிரிவுகளின் பரந்சியல் ஸ்த ஆசியல் ஸ்தர்தவ
அணித்திரட்டுவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக,  #MeToo பிரச் செரசியல் ஸ்தாரம் ெற்றும் கவு பிரட் கவனகரசியல் ஸ்தா
வி செரசியல் ஸ்தார்தால் குணக்தள ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சி பயன்படுத்தி உள்ளது,
அு பிரட் கவனசியல் ஸ்து பிரட் கவனவ்தளயில் அது மு்தறயரசியல் ஸ்தாக வி செரசியல் ஸ்தார்தால் குண கான ஜனந்தடமு்தறகளுக்குக்
குழிபறிப்பசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக ெற்றும் ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயக உரி்தெக்தளக் கூடுசியல் ஸ்தசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாக
ஒழிப்பசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக நி்தசம்பவத்துடன் அலை்தெக்தள உருவரசியல் ஸ்தாக்கி மகரசியல் ஸ்தாண்டிருக்கிறது.

மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாள வர்க்கத்தின் கான ஜனநசம்பவத்துடன் அலைன்கள் ஆளும் வர்க்கத்தின் எந்சியல் ஸ்த
கன்்தகக்கும் அடிபணிய ம செய்யப்படக் கூடரசியல் ஸ்தாது.  முசியல் ஸ்தசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளித்துவ
அ்தெப்புமு்தறயின் புறநி்தசம்பவத்துடன் அலை மகான ஜனநருக்கடியில் ு பிரட் கவனவரூன்றிய வர்க்க
ு பிரட் கவனெரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்தலின் அபிவிருத்திக்கு,  மபருநிறுவகங்கள் ெற்றும் அவற்றின்
அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிரரசியல் ஸ்தாக ஒரு மபரசியல் ஸ்தாதுவரசியல் ஸ்தாக ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாட்டத்தில்
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாள வர்க்கத்தின் அ்தகத்து பிரிவுக்தளயும் ஐக்கியப்படுத்சியல் ஸ்த,
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலையிடங்கள்,  ஆ்தசம்பவத்துடன் அலைகள் ெற்றும் அண்்தட அயசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தார்களி்தடு பிரட் கவனய,
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிற் செங்கங்களில் இருந்து சுயரசியல் ஸ்தாதீகெரசியல் ஸ்தாக,   செரசியல் ஸ்தாெரசியல் ஸ்தானிய குழுக்களரசியல் ஸ்தாக
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாட்டத்திற்கரசியல் ஸ்தாக புதிய அ்தெப்புக்தள உருவரசியல் ஸ்தாக்குவது
அவசியெரசியல் ஸ்தாகும்.

இது ஒரு ு பிரட் கவன செரசியல் ஸ்தா செலி செ,  புரட்சிகர ெற்றும்  செர்வு பிரட் கவனசியல் ஸ்தசியவரசியல் ஸ்தாசியல் ஸ்த
ு பிரட் கவனவ்தசம்பவத்துடன் அலைத்திட்டத்தின் அடிப்ப்தடயில் ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சி ெற்றும்
குடியரசுக் கட்சிக்கு எதிர்ப்பரசியல் ஸ்தாக,  மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாள வர்க்கத்தின் ஒரு
சுயரசியல் ஸ்தாதீகெரசியல் ஸ்தாக அரசியல் இயக்கத்்தசியல் ஸ்த அபிவிருத்தி ம செய்வதுடன்
இ்தால் குணக்கப்பட ு பிரட் கவனவண்டும்.

ஜககான ஜனநரசியல் ஸ்தாயகக் கட்சிக்கு ஒரு "முற்ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாக்கரசியல் ஸ்தாக" முகத்்தசியல் ஸ்த வழங்குவசியல் ஸ்தற்கரசியல் ஸ்தாக
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிற் செங்கங்களின் முயற்சிகள் ஒருபுறம் இருக்க,  வர்க்க
ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாட்டத்தின் வளர்ச்சியரசியல் ஸ்தாகது,  அக்கட்சி ஒரு முசியல் ஸ்தசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளித்துவ ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தார்-
ஆசியல் ஸ்தரவு கட்சி என்ப்தசியல் ஸ்த வி்தரவிு பிரட் கவனசம்பவத்துடன் அலைு பிரட் கவனய அம்பசம்பவத்துடன் அலைப்படுத்தும்.  இது
மசியல் ஸ்தரசியல் ஸ்தாழிசம்பவத்துடன் அலைரசியல் ஸ்தாளர்கள் ெற்றும் இ்தளஞர்களின் அரசியல் தீவிரப்பட்தசம்பவத்துடன் அலையும்
ெற்றும் ு பிரட் கவன செரசியல் ஸ்தா செலி செ  செெத்துவக் கட்சி ு பிரட் கவனபரசியல் ஸ்தாரரசியல் ஸ்தாடி வரும் ஓர் உண்்தெயரசியல் ஸ்தாக
ு பிரட் கவன செரசியல் ஸ்தா செலி செ ெரசியல் ஸ்தாற்றீட்டிற்கரசியல் ஸ்தாக அவர்களின் ஆசியல் ஸ்தர்தவயும் தீவிரப்படுத்சியல் ஸ்த
ெட்டுு பிரட் கவனெ ம செய்யும்.


