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சமூக எதிர்ப்ப்ப்ப்பை நசுக்குகின்ற ுகின்ற தகுகின்ற தொழில் சட்ட
உத்கரவுகளில் பிுகின்ற தரஞ்சு ஜெஞ்சு ஜனுகின்ற தொதி்ப்பைதி
மக்்ரருகின்ற தொன் ப்பகுகின்ற தகையெழுத்திடுகிறுகின்ற தொர்
By Anthony Torres ,
பாரிய வவெகுஜன எதிர்ப்ப, வபருகும் ும் வவெ் வேலம் வேலைநிறுத்தங்கள
மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள ஆகியவெற்் வேலள் ஆகியவற்றையும் வபாருட்படுத்தாமல ,
பிவரெஞ்சு
ஜனாதிபதி
இமானுவெல
மக்ும் வரொன,
நாட்டின
வதாழிம் வேலைாளர் சட்டத்் வேலத அழிக்கும் உத்தரெவுகளில ும் வநற்று
் வேலகவயழுத்திட்டார். அவெரெது அரெசாங்கம் சுகாதாரெம் , கலவ
மற்றும்
ும் வவெ் வேலம் வேலைவொய்ப்பின் வேலமக்
காப்பீடு
ஆகியவெற்றில
ஆழமான வவெட்டுக்க் வேலள அறிவத்துளள அும் வதும் வநரெத்தில ,
இரொணுவெத்திற்கு பிலலியன கணக்கான யூும் வரொக்கள கூடுதம் வேலைாய்
வசம் வேலைவடவும் வசலவெந்தர்களுக்கு வெரிக் வேலள (Impôt sur la Fortune
- ISF) வவெட்டவும் வொக்குறுதியளிக்கிள் ஆகியவற்றைது.
ும் வநற்று, ஒரு அ் வேலமச்சரெ் வேலவெ கூட்டத்திற்குப் பினனர் மக்ும் வரொன ,
வதா் வேலம் வேலைக்காட்சி ும் வநரெடி ஒளிபரெப்பில, வதாழிம் வேலைாளர் து் வேலள் ஆகியவற்றை
அ் வேலமச்சர் முரியல வபனிக்ும் வகா மற்றும் அரெசாங்க வசய்தித்
வதாடர்பாளர்
கிறிஸ்ும் வடாஃப்
கஸ்டும் வனர்
சூழ்ந்திருக்க,
வதாழிம் வேலைாளர் சட்டத்் வேலத திருத்துகினள் ஆகியவற்றை ஐந்து உத்தரெவுகளில
் வேலகவயழுத்திட்டார்.
முதம் வேலைாவெது
நடவெடிக்் வேலககள
நா் வேலள
உத்திும் வயாகபூர்வெ சட்டமனள் ஆகியவற்றை ஆவெணத்தில (Journal officiel)
வவெளியிடப்பட இருக்கினள் ஆகியவற்றைன. “இந்தச் சீர்திருத்தம் வவெளியிட்ட
உடும் வன அமலுக்கு வெரும். முதம் வேலைாவெது சீர்திருத்தங்கள ஒரு சிம் வேலை
தினங்களில வசயலபாட்டுக்கு வெந்து வடும்” எனறு மக்ும் வரொன
அறிவத்தார்.
ஆண்டின முடிவுக்குளளாக “அும் வநகமாய் ஏள் ஆகியவற்றைக்கு் வேலள் ஆகியவற்றைய 20
உத்தரெவுகள” வெ் வேலரெ தான ் வேலகவயழுத்திடக்கூடும் எனறும்
“இந்த
உத்தரெவுகளில
இடம்வபற்றிருக்கினள் ஆகியவற்றை
அத்த் வேலன
சீர்திருத்தங்களும்” அதிகப்பட்சம் “ஜனவெரி 1 க்குளளாக”
அமலுக்கு வெந்துவடும் எனறும் அவெர் ும் வமலும் ும் வசர்த்துக்
வகாண்டார்.
ஐும் வரொப்பாவவெங்கிலும் சிக்கன நடவெடிக்் வேலகக் வகாள் வேலககளுக்கு
நிம் வேலைவுகினள் ஆகியவற்றை பாரிய வவெகுஜன எதிர்ப்பக்கு, மக்ும் வரொனும் அவெர்
பிரெதிநிதித்துவெம் வசய்கினள் ஆகியவற்றை ஒட்டுவமாத்த நிதி பிரெபத்துவெமும்
காட்டுகினள் ஆகியவற்றை
அம் வேலைட்சியத்் வேலதும் வய
இந்த
நடவெடிக்் வேலக
அடிக்ும் வகாடிட்டுக் காட்டுகிள் ஆகியவற்றைது. மக்ும் வரொன ும் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது
முதம் வேலைான நானகு மாதங்களில கருத்துக்கணிப்பகளில அவெரெது
ஏற்ப சதவகிதம் 30 சதவீதமாக வீழ்ச்சி கண்டிருக்கிள் ஆகியவற்றைது,
அத்துடன
மக்ும் வரொன
கட்டிவயழுப்பிக்
வகாண்டிருக்கும்
வதாழிம் வேலைாளர்
சட்டத்திம் வேலைான
வசனள் ஆகியவற்றை
ஆண்டின
சீர்திருத்தங்களுக்கு பிவரெஞ்சு மக்களில 70 சதவீதம் ும் வபர்
எதிர்ப்் வேலபத் வதரிவத்துளளனர். பத்தில ஏழு வதாழிம் வேலைாளர்கள
வும் வரொதமாக உளளனர்.
மக்களின வருப்பங்களுக்கு எதிரொக வசயலபடுகினள் ஆகியவற்றை அரெசு
எந்திரெத்தின மூம் வேலைமாக, மக்களின மீது மக்ும் வரொன ஆணவெத்துடன
தனது
உத்தரெவுக் வேலளத்
திணித்துக்
வகாண்டிருக்கிள் ஆகியவற்றைார் .
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வசப்டம்பர்
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வதாழிற்சங்க
ஆர்ப்பாட்டம்
தயாரிப்ப
வசய்யப்பட்டுக்
வகாண்டிருந்த
சமயத்தில ,
“ஜனநாயகம்
வீதியில நிகழ்வெதில் வேலம் வேலை” (la démocratie, ce n'est pas la rue)
எனறு நியூும் வயார்க்கில இருந்தவொறு மக்ும் வரொன அறிவத்தார் .
இந்த
சட்டத்திற்கு
எதிரொன
ஆர்ப்பாட்டக்காரெர்க் வேலள
“ும் வசாம்ும் வபறிகள” எனறும் “சிடுமூஞ்சிகள” எனறும் கூறி அவெர்
அவெமதித்தார்.
மக்ும் வரொனும், வெங்கிகளும் அத்துடன பிரொனசிலுளள மற்ள் ஆகியவற்றை வபரு
வெணிகங்களும் இருபதாம் நூற்ள் ஆகியவற்றைாண்டில வதாழிம் வேலைாள வெர்க்கம்
வவெனவள் ஆகியவற்றைடுத்திருந்த
அத்த் வேலன
சமூக
உரி் வேலமக் வேலளயும்
அழிப்பதற்கு தீர்மானம் பூண்டிருக்கினள் ஆகியவற்றைன. இந்த ும் வதட்டங்கள
சர்வெும் வதச ும் வபாரொட்டத்தின வ் வேலளவபாருட்களாகும் . 1905 இல
நி் வேலள் ஆகியவற்றைும் வவெற்ள் ஆகியவற்றைப்பட்ட பிரொனசின வதாழிம் வேலைாளர் சட்டமானது, அந்த
ஆண்டில ரெஷ்யப் பரெட்சி வவெடித்த் வேலத ஒட்டி நடந்த ஐும் வரொப்பிய
ும் வவெ் வேலம் வேலைநிறுத்தங்களின
உடனடியான
வ் வேலளவபாருளாய்
இருந்தது. எங்வகங்கிலும் இருந்த ஆளும் வெர்க்கங்க் வேலள
மிரெளச் வசய்த, 1917 ஆம் ஆண்டின அக்ும் வடாபர் பரெட்சி தான,
வதாழிம் வேலைாள வெர்க்கத்தின நி் வேலம் வேலை் வேலமகளிம் வேலைான ும் வமம்பாட்டிற்கு
ும் வவெவள் ஆகியவற்றைந்தவவொரு
நிகழ்் வேலவெக்
காட்டிலும்
அதிகமான
காரெணமாகும்.
பிரொனசில வெர்க்க உள் ஆகியவற்றைவுகளின பாரெம்பரிய கட்ட் வேலமப்் வேலப
அழிப்பதன மூம் வேலைமாக, மக்ும் வரொனின உத்தரெவுகள, வெர்க்கப்
ும் வபாரொட்டம்
தீவரெம் வேலடவெதற்கான
களத்் வேலத
அ் வேலமத்திருக்கினள் ஆகியவற்றைன. வதாழிம் வேலைாளர்களின எதிர்ப்் வேலப கழுத்து
வநரிக்கினள் ஆகியவற்றை
சாதனங்களாக
உருமாற்ள் ஆகியவற்றைம்
கண்டிருக்கும்
வதாழிற்சங்கங்க் வேலள
பிரெதியிடுகினள் ஆகியவற்றை
வெ் வேலகயில,
பதிய
ும் வபாரொட்ட அ் வேலமப்பக் வேலளக் கட்டுவெதன மூம் வேலைமும் , வதாழிம் வேலைாள
வெர்க்கத்தில ஒரு பதிய பரெட்சிகரெ த் வேலம் வேலை் வேலம் வேலயக் கட்டுவெதன
மூம் வேலைமும் மட்டுும் வம வதாழிம் வேலைாளர்கள தம்் வேலம பாதுகாத்துக்
வகாளள முடியும்.
மக்ும் வரொனின உத்தரெவுகள, ும் வவெ் வேலம் வேலைநீக்கங்க் வேலளயும் ஊதியங்கள
மற்றும் வகாடுப்பனவு வவெட்டுக் வேலளயும் ஏற்றுக் வகாளளும்படி
வதாழிம் வேலைாளர்க் வேலள
அச்சுறுத்தும்
வெ் வேலகயில
ும் வவெ் வேலம் வேலையிட
வொக்களிப்் வேலப திணிப்பதற்கு முதம் வேலைாளிக் வேலள அனுமதிக்கினள் ஆகியவற்றைன.
வதாழிம் வேலைாளர்கள
இக்ும் வகாரிக்் வேலககளுக்கு
மறுத்தால ,
முதம் வேலைாளிகள வதாழிற்சா் வேலம் வேலைக் வேலள மூடம் வேலைாம் , முன் வேலவெக்கினள் ஆகியவற்றை
ஒப்பந்தங்க் வேலள மறுக்கினள் ஆகியவற்றை வதாழிம் வேலைாளர்க் வேலள நீக்கம் வேலைாம் ,
அத்துடன ும் வவெ் வேலம் வேலைவொய்ப்பின் வேலம ் வேலமயங்களில அவெர்களுக்கு
ும் வவெ் வேலம் வேலைக்கான
மறு-பயிற்சி
வபறுவெதற்கு
இருக்கினள் ஆகியவற்றை
உரி் வேலமக் வேலளயும் இரெத்து வசய்யம் வேலைாம்.
முதம் வேலைாளிகள வதாழிம் வேலைாளர்க் வேலள காம் வேலைவெ் வேலரெயற்ள் ஆகியவற்றை தற்காலிக
ஒப்பந்தங்களாக இருக்கக் கூடிய “திட்டப்பணி” (de chantier)

ஒப்பந்தங்கள எனறு அ் வேலழக்கப்படுகினள் ஆகியவற்றை ஒனறின கீழ்
ும் வவெ் வேலம் வேலைக்கு
அமர்த்திக்
வகாளள
முடியும். இத்த் வேலகய
வதாழிம் வேலைாளர்கள எவ்வெளவு காம் வேலைத்திற்கு மற்றும் எத்த் வேலன
மு் வேலள் ஆகியவற்றை
பணியமர்த்தப்படுவொர்கள
எனபது
வதாழிற்து் வேலள் ஆகியவற்றை
மட்டத்தில வநறிப்படுத்தப்படும். ஒரு திட்டப்பணி முடிந்து
வட்டது
எனள் ஆகியவற்றைால,
எந்த
துண்டிப்பத்
வதா் வேலகயும்
வகாடுக்காமும் வம் வேலைும் வய, முதம் வேலைாளிகள “திட்டப்பணி” ஒப்பந்தங்க் வேலள
முறித்துக்வகாளவெதற்கு
சட்டபூர்வெமாய்
அனுமதிக்கப்படுகிள் ஆகியவற்றைார்கள.
சிறு
வெணிகங்கள, இந்த
வொக்வகடுப்பகளின
மூம் வேலைமாக
ஊதியங்கள, வகாடுப்பனவு, பதினமூனள் ஆகியவற்றைாம் மாத ஊதியம்
வதாடர்பாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வதிக் வேலள மாற்றிக் வகாளள
முடியும்.
வதாழிம் வேலைாளர்
சட்டத்் வேலத,
வதாழிற்து் வேலள் ஆகியவற்றை
ரீதியான
ஒப்பந்தங்க் வேலள
மற்றும்
முனனர்
் வேலகவயழுத்திட்ட
ஒப்பந்தங்க் வேலள -இ் வேலவெ எலம் வேலைாும் வம இனி முகவெரியிலம் வேலைாத
கடிதங்களாக- மீறுகினள் ஆகியவற்றை வெ் வேலகயிம் வேலைான நிறுவென மட்டத்திம் வேலைான
ஒப்பந்தங்க் வேலளத்
திணிப்பதற்கும்
முதம் வேலைாளிகளிடம்
இனி
அதிகாரெம் இருக்கும்.
வதாழிம் வேலைாள வெர்க்கத்தில ும் வகாபம் அபிவருத்தி காண்ப் வேலத
மக்ும் வரொன அரெசாங்கமும் சர்வெும் வதச முதம் வேலைாளித்துவெ வெர்க்கமும்
பதட்டத்துடன கவெனித்துக் வகாண்டிருக்கினள் ஆகியவற்றைன. ஓட்டுநர்களது
ும் வவெ் வேலம் வேலைநிறுத்தத்் வேலத நிறுத்துவெதற்கும் சா் வேலம் வேலைகளும் எரிவபாருள
நிரெப்ப
நி் வேலம் வேலையங்களும்
திள் ஆகியவற்றைந்திருக்குமாறு
பார்த்துக்
வகாளவெதற்குமான ஒரு முயற்சியில ும் வபாக்குவெரெத்துத் து் வேலள் ஆகியவற்றை
அ் வேலமச்சர் எலிசவபத் ும் வபார்ன ும் வநற்று டிரெக் ஓட்டுநர்கள
வதாழிற்சங்கங்க் வேலள
அ் வேலழத்து, இந்த
சீர்திருத்தங்களில
“கவெ் வேலம் வேலைப்படுவெதற்கு எதுவவொனறும் இல் வேலம் வேலை” எனபதான
வவெற்று வொக்குறுதிக் வேலள அளித்தார்.
ஆளும் வெர்க்கம் வதாழிற்சங்கங்களின ஒத்து் வேலழப்் வேலபும் வய
நம்பியிருக்கிள் ஆகியவற்றைது,
இத்வதாழிற்சங்கங்கள
பதுச்சட்டத்திற்கு
எதிரொன ும் வபாரொட்டங்க் வேலள பம் வேலை தனித்தனியான, வவெவ்ும் வவெறு
நாட்களிம் வேலைான
ஒருநாள
ும் வவெ் வேலம் வேலைநிறுத்தங்களாக
பிளவுபடுத்துவெதற்கும்,
மக்ும் வரொனுக்கான
எதிர்ப்் வேலப
க் வேலளப்ப் வேலடயச்
வசய்வெதற்கும்
முற்படுகினள் ஆகியவற்றைன .
பதிய
ஜனாதிபதி ும் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதன பினனர் அவெரெது சீர்திருத்த
திட்டநிரெலின காம் வேலை அட்டவெ் வேலண் வேலய பார்் வேலவெயிடுவெதற்கு இ் வேலவெ
பதிய ஜனாதிபதி் வேலயச் சந்தித்தன. அதனபின பம் வேலை வொரெங்களாக
அ் வேலவெ
வதாழிற்து் வேலள் ஆகியவற்றை
மந்திரி
வபனிக்ும் வகா
உடனும்
முதம் வேலைாளிகள அ் வேலமப்பகளுடனும் வதாழிற் சட்டவதிகள மீது
ும் வபச்சுவொர்த்் வேலத நடத்தின.
ஆகஸ்ட் 28 இல, மக்ும் வரொன, வபனிக்ும் வகா மற்றும் CFDT
(பிவரெஞ்சு வதாழிம் வேலைாளர் ஜனநாயகக் கூட்ட் வேலமப்ப ) மற்றும் FO
(வதாழிம் வேலைாளர் சக்தி) ஆகிய வதாழிற்சங்கங்களது த் வேலம் வேலை் வேலம
நிர்வொகிகளுக்கு இ் வேலடயில இரெண்டு இரெகசிய கூட்டங்கள
ந் வேலடவபற்ள் ஆகியவற்றைதாக Le Canard enchaîné பத்திரி் வேலக வதரிவத்தது.
வதாழிற்சங்கங்கள “தமது அங்கத்தவெர்க் வேலள கட்டுப்பாட்டில
வகாண்டுளள் வேலத” உறுதி வசய்து வகாளவெதற்கு மக்ும் வரொன
வரும்பினார் எனறு அந்த வொரெ இதழ் வதரிவத்தது .
வதாழிற்சங்க
நிர்வொகிகளுக்கும்
அரெசாங்கத்துக்கும்
இ் வேலடயிம் வேலைான
ும் வபச்சுவொர்த்் வேலதகள
“மனப்பூர்வெமானதாக”
இருந்தவதனறும், வதாழிற்சங்க நிர்வொகிகளுக்கான பயிற்சிக்கு
நிதியாதாரெம்
அளிக்கினள் ஆகியவற்றை
திட்டங்கள
—வபருநிறுவெனப்
பணத்் வேலத வதாழிற்சங்கங்களின கலம் வேலைாவுக்குள பாய்ச்சுவெதற்கு

மக்ும் வரொனின உத்தரெவுகள பயனபடுத்துகினள் ஆகியவற்றை முக்கியமான
வெழிகளில இது ஒனறு— குறித்து வபனிக்ும் வகா “மிகவும்
ஆர்வெம்” காட்டினார் எனறும் Le Monde பத்திரி் வேலக வதரிவத்தது.
அதனபின வதாழிற்சங்கங்கள தாங்கள முதம் வேலைாளிகளுடனும்
அரெசாங்கத்துடனும்
ும் வசர்ந்து
ஏற்பாடு
வசய்திருக்கினள் ஆகியவற்றை
ஒப்பந்தங்க் வேலள வதாழிம் வேலைாளர்கள மீது திணிப்பதற்கு முற்படும் .
ஐும் வரொப்பிய
ஒனறியத்தின
இரெண்டாவெது
வபரிய
வபாருளாதாரெத்தின இம் வேலைாபமீட்டு நி் வேலம் வேலை் வேலய அதிகரிப்பதும்,
எலம் வேலைாவெற்றுக்கும் ும் வமல இப்ும் வபாது தயாரிப்ப வசய்யப்பட்டு
வெருகினள் ஆகியவற்றை ும் வபார்களில பிரொனசும் மற்றும் ஐும் வரொப்பாவும்
அவமரிக்காவுடன
ும் வபாட்டியிடத்தக்க
நி் வேலம் வேலை் வேலய
சாத்தியமாக்குவெதுும் வம,
மக்ும் வரொனது
சீர்திருத்தங்களது
ும் வநாக்கமாய் இருக்கிள் ஆகியவற்றைது.
மக்ும் வரொன தனது உத்தரெவுக் வேலள வவெளியிடுவெதற்கு ஒரு சிம் வேலை
நாட்கள முனபாக தூதர்களது ஒரு கூட்டத்தில இவ்வொறு
கூறினார்: “நமது இரொணுவெப் ப் வேலடகள பிரொன் வேலசயும் , அத்துடன
நமது கண்டத்் வேலதயும் பாதுகாக்கும் வதத்தில தரெத்திலும் ,
பயனபடுத்தும் திள் ஆகியவற்றைனிலும் மற்றும் ும் வவெகத்திலும், உம் வேலைகின மிகச்
சிள் ஆகியவற்றைந்த ப் வேலடகளில ஒனள் ஆகியவற்றைாக, ஐும் வரொப்பாவன மிகச் சிள் ஆகியவற்றைந்த
ப் வேலடயாக தங்க் வேலள எடுத்துக்காட்ட ும் வவெண்டும் எனபும் வத எனது
இம் வேலைட்சியமாகும்.
ஐும் வரொப்பியக்
கண்டத்தில
கடந்த
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ஆண்டுகளாக நிம் வேலைவ வெருகினள் ஆகியவற்றை அ் வேலமதி நமது ஒட்டுவமாத்த
வெரெம் வேலைாற்றிம் வேலைான ஒரு வெழிவம் வேலைகும் வம் வேலை எனப் வேலத நாம் மள் ஆகியவற்றைந்து
வட்டிருக்கிும் வள் ஆகியவற்றைாம். ஆனால அச்சுறுத்தல நம் வொயிற்படியில
நிற்கிள் ஆகியவற்றைது, ும் வபார் நம் கண்டத்தில நிற்கிள் ஆகியவற்றைது.”
ும் வபாருக்குப் பிந்் வேலதய சர்வெும் வதச ஒழுங்கும் அவமரிக்காவன
உம் வேலைக ும் வமம் வேலைாதிக்கமும் உருக்கு் வேலம் வேலைந்து வசலவெதன மத்தியில ,
வடானாலட் ட்ரெம்ப் நிர்வொகத்தின நடவெடிக்் வேலககளின மூம் வேலைம் ஒரு
முடிவவெடுக்கும் நி் வேலம் வேலை நிர்ப்பந்தமாகியிருக்கும் நி் வேலம் வேலையில ,
அவமரிக்காவுக்கும் ஐும் வரொப்பிய ஒனறியத்திற்கும் இ் வேலடயில
பதட்டங்கள
வவெடித்துக்
வகாண்டிருக்கினள் ஆகியவற்றைன.
வெட
வகாரியாவுக்கு எதிரொய் அணுஆயுதங்க் வேலள வகாண்டான ஒரு
இனஅழிப்பக்கு ட்ரெம்ப் வடுக்கினள் ஆகியவற்றை காட்டுமிரொண்டித்தனமான
அச்சுறுத்தலகள ஐும் வரொப்பிய முதம் வேலைாளித்துவெ வெர்க்கங்க் வேலள
அவெர்களது வசாந்த ஏகாதிபத்தியப் ும் வபார்களுக்கு தயாரிப்ப
வசய்யும் வெ் வேலகயில அவெற்றின இரொணுவெப் ப் வேலடக் வேலள
கட்டிவயழுப்பவெதற்கு உந்திக் வகாண்டிருக்கினள் ஆகியவற்றைன. இந்த
இரொணுவெப் வபருக்கத்துக்கான வசம் வேலை் வேலவெ ஒட்டுவமாத்தமாக
வதாழிம் வேலைாள வெர்க்கத்தின முதுகில கட்டுவெதற்கு அவெர்கள
தீர்மானத்துடன உளளனர்.
வதாழிம் வேலைாளர்களது சமூக உரி் வேலமக் வேலள வவெட்டுவெதன மூம் வேலைம்
மிச்சப்படுத்தப்படுகினள் ஆகியவற்றை பிலலியன கணக்கான யூும் வரொக்கள
இரொணுவெப் ப் வேலடக் வேலள வெலுப்படுத்துவெதற்கும் பிரொன் வேலச
இரொணுவெமயமாக்குவெதற்கும்
வசம் வேலைவடப்பட
ும் வநாக்கம்
வகாளளப்பட்டிருக்கிள் ஆகியவற்றைது, அும் வதும் வநரெத்தில, பிரொனசின ஜனநாயகவும் வரொதமான அவெசரெகாம் வேலைநி் வேலம் வேலையின மூம் வேலைம் அளிக்கப்பட்ட
அசாதாரெணமான ும் வபாலிஸ் அதிகாரெங்க் வேலள ும் வநரெடியாகவும்
நிரெந்தரெமாகவும் வபாதுச் சட்டத்திற்குள மாற்றுவெதற்கு மக்ும் வரொன
ும் வநாக்கம் வகாண்டுளளார்.
ஐும் வரொப்பிய
ஒனறியத்தின
சிக்கன
நடவெடிக்் வேலக
உத்தரெவுகளுக்கும், சர்வொதிகாரெம் மற்றும் ும் வபாரின வபருகும்
அபாயங்களுக்கும் முகம்வகாடுத்து நிற்கினள் ஆகியவற்றை பிரொனசிலும்
மற்றும்
ஐும் வரொப்பாவவெங்கிலுமான
வதாழிம் வேலைாளர்கள
ஒரு
அரெசியல மற்றும் பரெட்சிகரெப் ும் வபாரொட்டத்தின அவெசியத்துக்கு
முகம்வகாடுத்து நிற்கினள் ஆகியவற்றைனர்.

