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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஜேர்மனியில் நூ நூற் நூறாயிரக் கணக்க் நூறான
தத் நூறாழில்துுற நூற தத் நூறாழிில் நூறாளர்கள
ஜவேுறிலநிறுத்தத்தில் இ நூறங்கினர்
Peter Schwarz,

ஜேர்மனியின

ஆளும உயரடுக்க,  த, தொழிில தொளர்களின சமபளங்கங்களளக்
கங்களகுறைக்கவும, ேனந தொயக உரிங்களமகங்களளத , தொக்கவ,ற்கம மற்றும ந தொட்ங்களா
மீள்இர தொணுவமயப்படுத,வும ஒர புதிய அரச தொங்கம அங்களமப்பதில சூழ்ச்ச
 தசய்த வரங்களகயில,  த, தொழிில தொள வர்க்கஜம தொ காந், 15 ஆண்டுகளில
இலில தொ,ளவில அந்ந தொட்டின மிகப் தபரிய ஜவங்களிலநிறுத, இயக்கததின
வடிவில அ,ன விங்களாயிறுப்ங்களப வழங்க உள்ளத.
பு,னனறு, ஜேர்மனியில உஜில தொகததங்களகுறை மற்றும மினதங்களகுறைங்களயச் ஜசர்ந்,
65,000 க்கம அதிகம தொன  த, தொழிில தொளர்கள்
24 மண
ஜநரம
ஜவங்களிலநிறுத,ததில
ஈடுபா
இரக்ககுறை தொர்கள்.
விய தொழன
மற்றும
 தவள்ளியனறு, இனனும நூகுறை தொயிரக் கணக்க தொன  த, தொழிில தொளர்கள் இங்கள,
பின த, தொார்வ தொர்கள். ங்களாம திலர், பி.எம.ாபிள்ய. மற்றும ஜவ தொலஸ்வ தொகன
நிறுவனங்கள் உட்பா ந தொ தாங்கலும தொன 250 நிறுவனங்களில 24 மண ஜநர
அங்களாய தொள
ஜவங்களிலநிறுத,ததிற்க
IG
Metall
 த, தொழிற்சங்கம
அங்களழப்புவிடுததள்ளத.
இந்,  த, தொழிலதங்களகுறை நாவடிக்ங்களக விரிவுபடுத,ப்பட்டிரப்பத, ,ற்ஜப தொங்கள,ய
ஒப்பந், ஜப தொர தொட்ாதங்கள,த ,ணப்ப,ற்கம மற்றும  த, தொழிில தொளர்களின
ஜக தொரிக்ங்களககங்களளக் க தொட்டிக் தக தொடுக்கம ஒர ஜம தொசம தொன சமரசதங்கள,
எட்டுவ,ற்கம தொக IG Metall ,ங்களிலங்களம  தசய்த வரம முயற்சகளுக்க
இங்களாஜய
வரககுறைத.
இப்ஜப தொர தொட்ாம,
அரச தொங்கம
மற்றும
மு,ில தொளிம தொர்களத ,ச தொப், க தொில சமூக , தொக்க,லகளுக்கப் பினனர்
 த, தொழிில தொளர்களின அதிகரிதத வரம ஜக தொபம மற்றும ஜப தொர்கணததின
 தவளிப்ப தொா தொகம.
இந், ஜப தொர தொட்ாததின முக்கயததவம ஜேர்மனியின எலங்களிலங்களயக் காந்த
 தசலககுறைத. ஐஜர தொப்ப தொ முழுவதம மற்றும உில தகங்கலும தொன ஆளும
உயரடுக்ககள், புதிய மற்றும மிகப்  தபரிய ஜப தொர்களுக்க நிதி ஒதக்கவும
அவற்றின  தச தொந், ங்களபகங்களள நிரப்பிக்  தக தொள்ளவும,  த, தொழிில தொளர்களின
கூலிகள் மற்றும சலுங்களககங்களள அழிக்கம மற்றும  த, தொழில ப தொதக தொப்புகங்களள
அகற்றும ஒர முங்களனவில ஈடுபட்டுள்ளன.
"ம தொர்க்ஸ் பிகுறைந்த இரநூகுறை தொவத ஆண்ா தொன இந், 2018 ஆம ஆண்டு,
அங்களனததிற்கம ஜமில தொக, சமூக ப,ட்ாங்களின ஓர் அளப்பரிய தீவிரப்ப தொடு
மற்றும
உில தகங்கலும தொன
வர்க்க
ஜம தொ,லின
அதிகரிப்ப தொல
கண தொமசப்படும,” எனகுறை உிலக ஜச தொசலிச வங்களிலத ,ளததின (WSWS)
புத, தொண்டு ஆய்வு முடிங்களவ ஜேர்மனியின இந், ஜவங்களிலநிறுத, அங்களில
ஊர்ஜி,ப்படுததககுறைத.
ஜேர்மன ச தொனசிலர் அங்ஜகில தொ ஜமர்க் தகல மற்றும அந்ந தொட்டின முனன தொள்
நிதியங்களமச்சர்  தவ தொலஃப்க தொங்  தச தொய்பிள இன  தபயர்கள், பில ஆண்டுகள தொக
ஐஜர தொப்பிய  த, தொழிில தொள வர்க்கம மீ, தொன மூர்க்கம தொன , தொக்க,லகளுான
 த, தொார்புபட்ாங்களவய தொகம. கரீஸ், ஸ் தபயின மற்றும ஜப தொர்ச்சுக்கலலில
மிலலியன கணக்க தொன  த, தொழிில தொள-வர்க்க கடுமபங்களின வ தொழ்க்ங்களகங்களய
அழித, சக்கன நாவடிக்ங்களக கட்ாங்களளகள், எலில தொவற்றிற்கம ஜமில தொக,
ஜபர்லினின முந்ங்கள,ய மக தொ கூட்ாண அரச தொங்கததினத ஜவங்களிலய தொக
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இரந்,ன. முனனர் ஸ்ர தொலினிஸ்டுகள் ஆட்சயிலிரந், கழக்க ஐஜர தொப்பிய
ந தொட்டு  த, தொழிில தொளர்களுக்க, ஜமற்க ஐஜர தொப்பிய கூலிகளிலிரந்த ஒர சறு
 த, தொங்களகங்களய வழங்க வரம, சர்வஜ,ச  தபரநிறுவனங்களுக்க தொக, கழக்க
ஐஜர தொப்ப தொங்களவ ஒர பரந், மலிவு உங்களழப்பு மண்ாிலம தொக ம தொற்றியங்களமயும,
ஜேர்மன ஆளும வர்க்க  தக தொள்ங்களகயின விங்களளவ தொகம.
அஜ,ஜநரததில,
தங்களணக்கரவிய தொக
 தசயலபடும
அடிபணந்,
 த, தொழிற்சங்கங்களின உ,விஜய தொடு ஜேர்மன  த, தொழிில தொள வர்க்கததின மீத
, தொக்க,ல
நாததி,
அங்கள,
கட்டுப்ப தொட்டின
கீழ்
 தக தொண்டு
வந்திரக்க தொவிட்ா தொல,
ஜேர்மன
அரச தொங்கத, தொல
இந்,
ப தொததிரம
வகததிரக்கஜவ முடிந்திரக்க தொத. சமூக ேனந தொயகக் கட்ச-பசுங்களம கட்ச
அரச தொங்கத, தொல 2003 இல நிங்களகுறைஜவற்குறைப்பட்டு,  த, தொழில மற்றும நிலனபுரி
"சீர்திரத,ங்கங்களள" அறிமுகப்படுததிய  ஹ தொர்ட்ஸ் சட்ாங்கள் (Hartz laws),
ஒர மிகப் தபரிய கங்களகுறைவூதிய தங்களகுறைங்களய உரவ தொக்கயத. அஜ,ஜநரததில,
நனக சமப தொதிக்கம  த, தொழிற்ச தொங்களில  த, தொழிில தொளர்கழு பிரதிநிதிகள் மற்றும
 த, தொழிற்சங்க நிர்வ தொககளின ஒர கூட்ாம, கூலிகள் ஜ,க்கமங்களாவங்கள,யும
மற்றும  த, தொழிில தொளர்களின நிங்களிலங்களமகள் சீர தொக ஜம தொசம தொக்கப்படுவங்கள,யும
உறுதிப்படுததி ங்களவத,ன.
 த, தொழிில தொள வர்க்கததின மீத முதகல சுங்களமங்களய ஏற்றி அங்களாயப்  தபற்குறை
ஜேர்மனியின  தப தொரள தொ, தொர "ச தொ,ங்களனகளில" இரந்த  த, தொழிில தொள
வர்க்கததிற்க ஒனறும கங்களாக்கவிலங்களில.  தம தொத, பணய தொளர்களில 40
ச,வீ,ததினர் இரண்டு ,ச தொப்,ங்களுக்க முனனர் அவர்கள் சமப தொதித,ங்கள,
விா கங்களகுறைவ தொக சமப தொதிக்கம நிங்களிலயில, சமூகததின உயர்மட்ாததில ஒர
சறிய அடுக்ஜக தொ கட்டுப்ப தொடினறி ,னங்களனத, தொஜன  தசழிப்ப தொக்கக்  தக தொண்டு,
ஜேர்மனிங்களய ஐஜர தொப்ப தொவிஜிலஜய மிகவும சமநிங்களிலயற்குறை ந தொடுகளில ஒனகுறை தொக
விட்டு ங்களவததள்ளத.
வ தொகனததங்களகுறை, உஜில தொகததங்களகுறை மற்றும மினதங்களகுறை  த, தொழிில தொளர்களின
ஜவங்களிலநிறுத,
அங்களில
இத,ங்களகய
நிங்களிலங்களமகளுக்க
எதிர தொன
களர்ச்சய தொகம.  த, தொழிில தொளர்களிங்களாஜய ஜக தொபம மற்றும அவநமபிக்ங்களக
உணர்வுகள் ப தொதிக்கப்பட்ா  த, தொழிலதங்களகுறைகங்களளயும காந்த  தசலகனகுறைன
எனப, தொஜிலஜய,
IG
Metall
 த, தொழிற்சங்கம
24
மண
ஜநர
ஜவங்களிலநிறுத,ங்களுக்க அங்களழப்பு விடுக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளத.
மற்குறை ஐஜர தொப்பிய ந தொடுகளிலும தீவிரத,னங்களம அதிகரிதத வரககுறைத.
ஜசர்பிய தொ மற்றும ரஜமனிய தொவில அங்ஜக வ தொகனததங்களகுறையில நிிலவும
பட்டினி நிங்களிலங்களமயிில தொன கூலிகளுக்க எதிர தொக ,னனிச்ங்களசய தொன
ஜவங்களிலநிறுத,ங்கள் நாந்தள்ளன. கரீஸில  த, தொழிில தொள வர்க்கம,
ஐஜர தொப்பிய ஒனறியம மற்றும சரிச தொ அரச தொங்கததின சக்கன நாவடிக்ங்களக
கட்ாங்களளகளுக்க எதிர தொக ஜவங்களிலகங்களள நிறுததி ஜப தொர தொடி உள்ளத.
பிர தொனசல, ேன தொதிபதி மக்ஜர தொனின  த, தொழில சந்ங்கள, "சீர்திரத,ங்களுக்க"
எதிர்ப்பு அதிகரிதத வரககுறைத. இங்கில தொந்த  த, தொார்ச்சய தொன பில புங்களகயிர,
தங்களகுறை ஜவங்களிலநிறுத,ங்கங்களளக் கண்டுள்ளத. ஜேர்மனியின ஜவங்களிலநிறுத,
இயக்கம ஐஜர தொப்ப தொ எங்கலும தொன  த, தொழிில தொளர்களின ஜப தொர தொட்ாங்களில
அவர்களுக்கத தணவூட்டும.

எலில தொவற்றிற்கம ஜமில தொக ஜவங்களிலநிறுத,ம  தசய்யும  த, தொழிில தொளர்கள்
முகங் தக தொடுக்கம சவ தொலகள், அரசயலரீதிய தொன, தொகம. அதிக கூலிகள்
மற்றும கங்களகுறைந், ஜவங்களில ஜநரங்களுக்க தொக அவர்கள் ஜப தொர தொடுககுறை தொர்கள்
எனகுறை தொலும, சமூக ேனந தொயகக் கட்ச மற்றும பழங்களமவ தொ, யனியன கட்சகள்
(கறிஸ்தவ ேனந தொயக ஒனறியம மற்றும கறிஸ்தவ சமூக ஒனறியம)
 த, தொழிற்சங்கங்களின முழு ஒததங்களழப்புான, மூனகுறை தொவத மக தொ கூட்ாண
ஒனங்களகுறை உரவ தொக்க ,ய தொர தொக வரககுறை தொர்கள். அதஜப தொனகுறை தவ தொர அரச தொங்கம
ஜேர்மனியிலும ஐஜர தொப்ப தொ எங்கலும  த, தொழிில தொள வர்க்கததின மீத
, தொக்க,லகங்களள மட்டும தீவிரப்படுத, தொத, அத அரசன அதிக தொரங்கங்களள
விரிவ தொக்கம எனபஜ, தொடு, இர தொணுவ மீள்ஆயு,மயம தொக்கம மற்றும
ஜப தொரக்க தொன திட்ாங்கங்களளயும தீவிரப்படுததம.
அதஜப தொனகுறை தவ தொர அரச தொங்கம எந், ேனந தொயக சட்ாபூர்வத,னங்களமயும
 தக தொண்டிரக்க தொத. இந், மக தொ கூட்ாண, தொன ந தொனக ம தொ,ங்களுக்க முனனர்
வ தொக்களிக்கப்பட்டு ப,வியிலிரந்த  தவளிஜயற்குறைப்பட்ாத. அந்,  தப தொதத
ஜ,ர்,லில சமூக ேனந தொயகக் கட்சயினர், கறிஸ்தவ ேனந தொயகக் கட்சயினர்
மற்றும கறிஸ்தவ சமூக ஒனறிய கட்சயினரின வ தொக்ககள் 14 ச,வீ,
அளவுக்க வீழ்ச்ச அங்களாந்,ன. ஒர புதிய மக தொ கூட்ாண எனகுறை வடிவததில
அஜ, கட்சகங்களளத திரமப  தக தொண்டு வரம முயற்சய தொனத ஓர் அரசயல
சூழ்ச்சய தொகம,
அ,ன
நிேம தொன
ஜந தொக்கங்கள்
மக்களிாமிரந்த
மூடிமங்களகுறைக்கப்பட்டு வரகனகுறைன.
பி தரஞ்சு ேன தொதிபதி மக்ஜர தொன உட்பா அக்கூட்ாணங்களய ஆ,ரிப்பவர்கள்
“ஐஜர தொப்ப தொவின ஒற்றுங்களம" எனறும "பிர தொனசுான நட்புகுறைவு" எனறும பி,ற்றிக்
 தக தொண்ா தொலும, சமூக எதிர்ப்புரட்சங்களய ஆழம தொக்கவதம மற்றும ஐஜர தொப்பிய
ஒனறியதங்கள, ஒர  தப தொரள தொ, தொர கூட்ாண எனபதிலிரந்த ரஷ்ய தொ, சீன தொ
மற்றும அ தமரிக்க தொவுக்க எதிர தொக ஜேர்மன மற்றும பி தரஞ்சு ஏக தொதிபததிய
நிலனகங்களள அமலபடுததம ஓர் இர தொணுவ கூட்ாணய தொக ம தொற்றுவஜ,
அவர்களத நிேம தொன கறிக்ஜக தொள தொகம.
ஜேர்மன ஆளும உயரடுக்க இர தொணுவ  தசிலவினங்கங்களள,  தம தொத,
உள்ந தொட்டு உற்பததியில (GDP) ஜநட்ஜா தொ-ஜக தொரம இரண்டு ச,வீ,ததிற்க,
அ, தொவத 60 பிலலியன யஜர தொவுக்க இரட்டிப்ப தொக்க, அதிகரிப்பங்கள,
மட்டுமலில, ம தொகுறை தொக அ,ற்கம அதிகம தொக உயர்த, திட்ாம தீட்டி வரககுறைத.
இத சமூக  தசிலவினங்களத  தவட்டுக்கள தொல மட்டுஜம ச தொததியம தொகம
எனப, தொல, ஜவங்களிலநிறுத, நாவடிக்ங்களக மூிலம தொக உஜில தொகததங்களகுறை
 த, தொழிில தொளர்கள்  தபறும எந், தவ தொர  தவற்றிகங்களளயும இத விங்களரவிஜிலஜய
ஒனறுமிலில தொமல  தசய்தவிடும.
உஜில தொகததங்களகுறை மற்றும மினதங்களகுறை  த, தொழிில தொளர்களின  த, தொழிலதங்களகுறை
நாவடிக்ங்களகய தொனத,
புதிய
ஜ,ர்,லகளுக்க தொன
ஜப தொர தொட்ாததான
இங்களணக்கப்பா ஜவண்டும. சதிக தொரர்களின ஒர கூட்ாம, இரண்ா தொம உிலக
ஜப தொர் முடிந்,,ற்கப் பிந்ங்கள,ய மிகவும விலதச தொரி அரச தொங்கதங்கள,
நிறுவுவங்கள,த  த, தொழிில தொளர்கள் அனுமதிக்கக்கூா தொத.
சமூக  தவட்டுக்கள், சர்வ தொதிக தொரம மற்றும ஜப தொரக்க எதிர தொன
ஜப தொர தொட்ாதங்கள, மு,ில தொளிததவதங்கள,த தூக்க தயறிவதான இங்களணக்கம ஒர
ஜச தொசலிச ஜவங்களிலததிட்ாததிற்கப் பினன தொல அணதிரட்டுவ,ற்க, புதிய
ஜ,ர்,லகளுக்க அங்களழப்பு விடுக்கப்பா ஜவண்டும. ஜச தொசலிச சமததவக்
கட்ச (Sozialistische Gleichheits Partei – SGP) மட்டுஜம இத ஜப தொனகுறை தவ தொர
ஜவங்களிலததிட்ாதங்கள, முன தனடுக்கம ஒஜர கட்சய தொகம. SGP ஐஜர தொப்பிய
ஒனறியதங்கள, நிர தொகரிப்பதான, ஐக்கய ஜச தொசலிச ஐஜர தொப்பிய அரசுகளுக்க தொக
ஜப தொர தொடுககுறைத.
சமூக ேனந தொயகக் கட்சயினர் மற்றும மததிய கட்ச (Centre Party) இன
ஆ,ரவுான
ஜ,ர்ந் த,டுக்கப்பட்ா
ேன தொதிபதி
 தபபௌல
 தவ தொன
ஹின தானஜபர்க் ஐ (Paul von Hindenburg) சுற்றியிரந், ஒர கூட்ாத, தொல,
உிலக வரில தொற்றில மிகப் தபரிய மனி,யின ஜபரழிங்களவத தூண்டிய
அஜா தொலஃப்
ஹிட்ிலர்
ச தொனசிலர தொக
நியமிக்கப்பட்ாதிலிரந்த,
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ஆண்டுகங்களள இவ்வ தொரம கறிக்ககுறைத.

உததிஜய தொகபூர்வ  தச தொலில தொாலகளுக்க முரண்பட்ாரீதியில, ஹிட்ிலர் மக்கள்
ஆ,ரவு அங்களிலய தொல அதிக தொரததிற்கக் வந்,வர் அலிலர். ந தொஜிக்கள் ஆழ்ந்,
 தநரக்கடியில இரந்,னர். நவமபர் 1932 ந தொா தொளுமனகுறை (Reichstag)
ஜ,ர்,லகளில, அவர்கள் அண்மிதத இரண்டு மிலலியன வ தொக்ககங்களள
இழந்,னர். அவர்கள்  தபற்குறை 33 ச,வீ, வ தொக்ககளுான,  த, தொழிில தொளர்களின
இரண்டு கட்சகள தொன சமூக ேனந தொயகக் கட்ச (SPD) மற்றும கமயனிஸ்ட்
கட்சயின (KPD) ஒரமித, 37 ச,வீ,ததிற்க அதிகம தொன வ தொக்ககளுக்கம
பினன தொல அவர்கள் பின,ங்க இரந்,னர். ஆன தொல  த, தொழிில தொளர்களின
இயக்கதங்கள, நசுக்கவும மற்றும அடுத, ஜப தொரக்கத ,ய தொரிப்பு  தசய்யவும
ஜேர்மன ஆளும உயரடுக்க ஹிட்ிலர் அவசயப்பட்ா தொர்.
அதஜப தொனகுறை தவ தொர ஜபழிரவு திரமப வர தொத எனறு ய தொரம கற்பங்களன
 தசய்தவிாக் கூா தொத. உிலகம விங்களரவ தொக ஒர மூனகுறை தொம உிலகப் ஜப தொங்களர
ஜந தொக்க நகர்ந்த வரககுறைத. பிரிட்டிஷ் பததிரிங்களகய தொன Economist இன
இவ்வ தொர பதிப்பில, “அடுத, ஜப தொர்" எனபஜ, ,ங்களிலப்ப தொக இரந்,த. அந்,
பிர, தொன ,ங்களிலயங்கம கறிப்பிடுங்களகயில, “அளவிலும தீவிரததிலும
இரண்ா தொம உிலக ஜப தொரக்கப் பினனர் ப தொர்ததிர தொ, ஒர ஜம தொ,ல
மீண்டு தம தொரமுங்களகுறை ச தொததியம தொனத ஜப தொல  த,னபடுகனகுறைன,” என
அறிவிக்ககுறைத.
ஜேர்மன ஆளும வட்ா தொரங்கள் ஜப தொர் மற்றும சர்வ தொதிக தொரததிற்க இனனும
அதிகளவில பகரங்கம தொக ,ய தொர தொக வரகனகுறைன. மு,லமுங்களகுறைய தொக, ஒர
அதிவிலத கட்சய தொன ஜேர்மனிக்க தொன ம தொற்றீடு (AfD) ஜேர்மன
ந தொா தொளுமனகுறைததில
(Bundestag)
வந்,மர்ந்தள்ளதான,
வரவு- தசிலவு
திட்ாக்கணக்க கழுவின ,ங்களிலங்களம  தப தொறுப்பு அ,னிாம ஒப்பங்களாக்கப்பா
உள்ளத.
 ஹமஜப தொலட்
பலகங்களிலக்கழக
ஜபர தொசரியர்
ஜே தொர்க்
ப தொர் தபஜர தொவ்ஸ்க, “ஹிட்ிலர் வக்கரம தொனவர் அலிலர்” எனறு அறிவிக்ககுறை தொர்,
ம தொணவர்களின விமர்சனங்களுக்க எதிர தொக பலகங்களிலக்கழக நிர்வ தொகத, தொலும
ஊாகங்கள தொலும அவர் ப தொதக தொக்கப்படுககுறை தொர். ஹிட்ிலரக்க தொக பரி, தொபம
 த,ரிவித, ப தொர் தபஜர தொவ்ஸ்கயின கரததக்கங்களளப் பிரசுரித, Der Spiegel
வ தொரயி,ழ் அ,ன சமீபததிய ,ங்களிலயங்கததில, “800 இகுறை தொத,ல நிங்களகுறையுள்ள
 தக தொரிலில தொ" ஜேர்மனி மீள்ஆயு,ம தொவ, தொல, “ம தொன தசஸ்ார் மற்றும ஜர தொமில,
வ தொர்ஜச தொ மற்றும லிஜய தொனில" ேனனல கண்ண தொடிகள் அதிர்கனகுறைன எனறு
 தபரங்களமபீற்றுககுறைத.
 த, தொழிில தொள வர்க்கம, இரப, தொம நூற்குறை தொண்டின மு,ல ப தொதிங்களயப் ஜப தொிலஜவ,
ம தொற்றீடு
ஜச தொசலிசம தொ
அலிலத
க தொட்டுமிர தொண்டித,னம தொ
எனபங்கள,
முகங் தக தொடுக்ககுறைத. ஆளும வர்க்கம அ,ன சமூக எதிர்புரட்ச
ஜவங்களிலததிட்ாதங்கள, திணப்பங்கள,யும, உிலங்களக ஒர ஜபரழிவுகரம தொன ஜப தொரில
மூழ்கடிப்பங்கள,யும ,டுப்ப,ற்க,  த, தொழிில தொள வர்க்கம இந், முனமுயற்சங்களய
பற்றிக் தக தொண்டு மு,ில தொளிததவதங்கள,த தூக்க வீசுவ,ற்க தொக சர்வஜ,ச
அளவில ஒனறிங்களணய ஜவண்டும.
உஜில தொகததங்களகுறை மற்றும மினதங்களகுறை ஜவங்களிலநிறுத,ங்கள் விரிவ தொக்கப்பா
ஜவண்டும. இ,ற்க IG Metall  த, தொழிற்சங்கததிாமிரந்த முறிததக்  தக தொள்வத
அவசயம தொகம, அத ஜவங்களிலநிறுத,தங்கள,த திணகுறைடிக்க அ,ன தொல
ஆனமட்டும ஒவ் தவ தொனங்களகுறையும  தசய்த வரககுறைத. மு,ில தொளிம தொர்களின
அங்களமப்புகளுான  தநரக்கம தொக இங்களணந்த இயங்கம அத த, தொழிற்சங்கததின
நிர்வ தொககளில  தபரமப தொில தொனவர்கள் SPD இன அங்கத,வர்கள் எனபஜ, தொடு,
ஒர புதிய மக தொ கூட்ாணயின ஆ,ரவ தொளர்கள தொகவும உள்ளனர்.
இந்,
ஜவங்களிலநிறுத,தங்கள,
விரிவ தொக்கவ,ற்கம,
பிரச்சங்களனங்களய
கட்டுப்ப தொட்டில எடுக்கவும ஐஜர தொப்ப தொ எங்கலும மற்றும உில தகங்கலும தொன
 த, தொழிில தொளர்களுான
 த, தொார்புகங்களள
ஸ், தொபிக்கவும
ச தொம தொனிய
 த, தொழிில தொளர்களின
கழுக்கள்
அங்களமக்கப்பா
ஜவண்டும.
இத,
பிரிக்கவியில தொ,வ தொறு, ஒர புதிய மக தொ கூட்ாண நிறுவப்படுவங்கள, எதிர்தத
ஒர ஜச தொசலிச ம தொற்றீட்ங்களா முன தனடுக்க, புதிய ஜ,ர்,லகளுக்க தொன
ஜப தொர தொட்ாததான பிங்களணந்தள்ளத.

