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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனானின் சிக்கஜன
நடவடிக்க்கககளுக்கு எதிரெ ஜனாய் ரபரும
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கள
By Kumaran Ira,
பொததுச்சசேவவை துவுறையில் சவைவ வேலைகவலைகளை பவைட்டுவைது, ஊதிய
உயர்வுகவலைகளை
நிறுத்தி
வவைப்ொது,
பிரதன்சின்
சின் தேசிய
இரயில்சவைவய
(SNCF)
ின் தேனியதர்மயமதக்குவைது
மற்றும
இரயில்சவை பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்களின் சேமூக உரிவமகவலைகளை அழிப்ொது
ஆகியவைற்றுக்கதன ஜனததிொதி இமமதனுவைல் மக்சரதனின்
திட்டத்திற்கு எதிரதக, வியதழனன்று, பிரதன்ஸ் எங்கிலும
நூுறைதயிரக்கணக்கதன மக்கள் வீதிகளில் இுறைங்கி சொதரதட்டம
நடத்தினர்.
இந்ின் தே
சவைவ வேலைநிறுத்ின் தேங்களும
ஆர்ப்ொதட்டங்களும
பொததுச்சசேவவை துவுறைவயச் சசேர்ந்ின் தே ஏழு சேங்கங்கலைகளைதல்
அவழப்பு
விடுக்கப்ொட்டிருந்ின் தேன.
பின் தேதழிற்சேங்கங்கலைகளைது
கூற்றின்ொடி,
நதபடங்கிலும
150 க்கும
அதிகமதன
ஆர்ப்ொதட்டங்கள் ஒழுங்கவமக்கப்ொட்டன, பிரதன்ஸ் எங்கிலும
சுமதர் 500,000 சொர் சொரணி நடத்தினர், இதில் ொதரிஸில் 65,000
சொர், மதர்வசேய் இல் 55,000 சொர், துலூஸ் இல் 20,000 சொர்,
 வேலைத சரதசசேல் இல் 35,000 சொர், சொதர்சின் தேத மற்றும றுவைதன் இல்
15,000 சொர் மற்றும நதந்த் இல் 10,000 சொர் க வேலைந்து
பகதண்டதும அடங்கும. மற்ுறை நகரங்களில் 1,000 முின் தேல் 10,000
சொர் வைவர இந்ின் தேப் சொரணியில் ொங்குபொற்ுறைனர்.
1968 சம/ஜூன் பொதது சவைவ வேலைநிறுத்ின் தே நிகழ்வுகவலைகளைத் பின் தேதடக்கி
வவைத்ின் தே மதர்ச் 22 மதணவைர் கிலைகளைர்ச்சியின் ஐமொின் தேதவைது
ஆண்டுதினத்வின் தே பகதண்டதடும விின் தேமதக மதணவைர்களும
உயர்நிவ வேலைப்ொள்ளி மதணவைர்களும அணிதிரண்டிருந்ின் தேனர்.
ொதரிஸில்,
அரசேதங்கத்தின்
மீதும
சேமூக
உரிவமகவலைகளை
அழிப்ொின் தேற்கதன
அின் தேன்
திட்டத்தின்
மீதும
சகதொத்வின் தே
பவைளிப்ொடுத்துகின்ுறை
ொின் தேதவககவலைகளை
ஆர்ப்ொதட்டக்கதரர்கள்
ஏந்தியிருந்ின் தேனர், “மக்சரதசன இரதஜினதமத பசேய்!”, “பொததுச்
சசேவவைகவலைகளை அழிக்கதசின் தே!” மற்றும “நதங்கள் ஒரு சேமூக
பின்வைதங்கலுக்கு
சொரமசொசேவில்வ வேலை.
ஒரு
பொதது
சவைவ வேலைநிறுத்ின் தேத்தின்
மூ வேலைமதக
அின் தேவன
எதிர்த்துப்
சொதரதடுகிசுறைதம!”
இரயில்சவை,
ொள்ளிகள்,
விமதன
சொதக்குவைரத்து,
மருத்துவைமவனகள், நூ வேலைகங்கள் மற்றும பிுறை பொததுச்
சசேவவைகள் உள்ளிட்ட துவுறைகள் இந்ின் தே சவைவ வேலைநிறுத்ின் தேங்கலைகளைதல்
ொததிக்கப்ொட்டன. நூற்றுக்கணக்கதன விமதனங்கள் மற்றும
இரயில் சசேவவைகள் இரத்து பசேய்யப்ொட்டன, ஏரதலைகளைமதன
ொள்ளிகள் மூடப்ொட்டிருந்ின் தேன.
ொதரிஸ் பிரதந்தியத்திலும மதகதணங்களிலும இரயில் சசேவவை
ொததிக்கப்ொட்டது. விமதனப் சொதக்குவைரத்து ொததிக்கப்ொட்டது,
ொதரிஸ் விமதனநிவ வேலையங்களில் குவுறைந்ின் தே தூர விமதனங்களில்

24 March 2018
30 சேின் தேவீின் தேமதனவவை இரத்து பசேய்யப்ொட்டன. சநற்று, ஏர்
பிரதன்சின் ஊழியர்கள், சவைவ வேலைநிவ வேலைவமகளுக்கு எதிர்ப்பு
பின் தேரிவித்தும அத்ின் தேவன நிவ வேலைகளிலும ஆறு சேின் தேவீின் தே ஊதிய
உயர்வு சகதரியும ஒரு பவைளிநடப்புப் சொதரதட்டம நடத்தினர்.
இந்ின் தே ஆர்ப்ொதட்டங்கள், சேர்வைசின் தேசே அலைகளைவில் பின் தேதழி வேலைதலைகளை
வைர்க்கத்தின் தீவிரப்ொடல் பொருகிச் பசேல்வைின் தேன் மத்தியில்
மக்சரதன் அரசேதங்கத்துக்கு எதிரதக அபிவிருத்தியவடந்து
பகதண்டிருக்கின்ுறை சேமூக எதிர்ப்பிவன சுட்டிக்கதட்டுகின்ுறைன.
மக்சரதனின் ஏற்பு மதிப்பீடுகள் வீழ்ந்து சேரிகின்ுறை நிவ வேலையில்,
ஒரு சேமூக எதிர்ப்புரட்சிவயத் திணிப்ொின் தேற்கதன அவைரது
திட்டங்கள்
மீின் தேதன
பொததுமக்களின்
சகதொம
பொருகிக்
பகதண்டிருக்கிுறைது. முின் தே வேலைதளிகவலைகளையும பின் தேதழிற்சேங்கங்கவலைகளையும
சவைவ வேலைஒப்ொந்ின் தேங்கவலைகளைப்
சொச்சுவைதர்த்வின் தே
நடத்துவைின் தேற்கு
அனுமதித்து, அின் தேன்மூ வேலைமதக ொதரிய சவைவ வேலைநீக்கங்களுக்கும
குவுறைந்ின் தேொட்சே ஊதியத்வின் தே விடவும குவுறைவைதன ஊதியங்கவலைகளைத்
திணிப்ொின் தேற்கும
வைழிவைவகயளிக்கின்ுறை
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்
உத்ின் தேரவைதவணகவலைகளை திணித்ின் தே மக்சரதன், இப்சொதது பொததுச்
சசேவவைத் பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள் மீது ின் தேதக்குின் தேல் நடத்ின் தே சநதக்கம
பகதண்டிருக்கிுறைதர்.
சுமதர் 5 மில்லியன் சொர் ொணிபுரிகின்ுறை பொததுச்சசேவவை
துவுறையின் மீது, பிப்ரவைரியில், 120,000 சவைவ வேலைகவலைகளை நீக்குவைது,
ஊதிய உயர்வவை நிறுத்திவவைப்ொது, கூடுின் தே வேலைதக ஒப்ொந்ின் தேத்
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளை
ொணியமர்த்துவைது
மற்றும
எல் வேலைத
நிவ வேலைகளிலும நிதிஒதுக்கீடுகவலைகளை பவைட்டுவைது ஆகியவவை
உள்ளிட
ஒரு
பொருமவீச்சுத்
ின் தேதக்குின் தேவ வேலை
அரசேதங்கம
அறிவித்ின் தேது.
இரயில்சவை பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்களின் சேமூக உரிவமகவலைகளை —
நிவ வேலையதன ஊதிய அட்டவைவண, இரயில் ஓட்டுநர்களுக்கு
ஓய்வூதிய வையது 52, மற்ுறை பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்களுக்கு ஓய்வூதிய
வையது 57, மற்றும இரண்டதம உ வேலைகப் சொதருக்குப் பின்னர்
ஸ்ின் தேதபிக்கப்ொட்ட உத்ின் தேரவைதின் தேமதன வைதழ்நதள் சவைவ வேலைவைதய்ப்பு
ஆகியவவை உள்ளிட்டவவை— அழிப்ொதுடன் சசேர்த்து பிபரஞ்சு
சின் தேசிய
இரயில்சவைவய
(SNCF)
ின் தேனியதர்மயமதக்குவைவின் தே
சநதக்கியும அரசேதங்கம நகர்ந்து பகதண்டிருக்கிுறைது.
பின் தேதழிற்சேங்கங்களும புதிய முின் தே வேலைதளித்துவை-எதிர்ப்புக் கட்சி
மற்றும சஜதன் லூக் பமச வேலைதன்சசேதனின் அடிொணியத பிரதன்ஸ்
இயக்கம சொதன்ுறை அவைற்றின் சொதலி-இடது கூட்டதளிகளும
சேமூக
சகதொத்வின் தேத்
ின் தேணிப்ொின் தேற்கு
ஒரு
அவடயதலைகளை
நடவைடிக்வகக்கு
அவழப்பு
விடுப்ொின் தேற்கு
நிர்ப்ொந்திக்கப்ொட்டுள்லைகளைின் தேதக
உணர்ந்ின் தேனர்.
அரசேதங்கத்தின்

மீின் தேதன பிரவமகவலைகளை ஊக்குவிக்கும விின் தேமதக மக்சரதனுடன்
சொரமசொசிக் பகதண்சட அவைர்கள் இவின் தேச் பசேய்கின்ுறைனர்,
அசின் தேசவைவலைகளையில் பின் தேதழி வேலைதலைகளை வைர்க்கத்தின் ஒரு சுயததீன
இயக்கம எழுவைவின் தேத் ின் தேடுப்ொின் தேற்கு இயன்ுறை அவனத்வின் தேயும
பசேய்கின்ுறைனர்.
பிபரஞ்சு ஜனநதயகத் பின் தேதழி வேலைதலைகளைர் கூட்டவமப்பின் (CFDT)
ச வேலைதசரதன் சொர்சஜ பிரதன்சின் RTL வைதபனதலியிடம கூறினதர்,
“அரசேதங்கம கததுபகதடுக்க சவைண்டும இல்வ வேலைசயல் அரசு
நிர்வைதகப் ொணியிலிருக்கும பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள் பொருமலைகளைவில்
அணிதிரட்டப்ொடுவைர்.”
பின் தேதழி வேலைதலைகளை வைர்க்கத்தி வேலைதன ஒரு ொரந்ின் தே சேமூக இயக்கத்திற்கதன
ின் தேனது குசரதின் தேத்வின் தே பவைளிப்ொடுத்துகின்ுறை விின் தேமதக சொர்சஜ
பின் தேரிவித்ின் தேதர், “சொதரதட்டங்கவலைகளை ஒருங்குவிப்ொது CFDT இன்
வைழக்கமதக
இருப்ொதில்வ வேலை
என்ொின் தேற்கு
ஒசரபயதரு
எளிவமயதன கதரணம, சொதரதட்டங்கவலைகளை ஒருங்குவிப்ொது
எப்சொததும ஸ்தூ வேலைமதன முடிவுகவலைகளைக் பகதண்டிருப்ொதில்வ வேலை
என்ொது ின் தேதன் அது.”
இன் ொங்கதக அின் தேன் பசேய்தித் பின் தேதடர்ொதலைகளைர்
கூறினதர், “நதங்கள் சவைவ வேலைநிறுத்ின் தேம பசேய்ய விருமபுவைதில்வ வேலை,
அரசேதங்கத்துடன் விவைததிக்கசவை விருமபுசவைதம, ஆனதல்
நதங்கள்
ஜனததிொதி
நிக்சகதச வேலைத
சேதர்க்சகதசியிடம
சகட்டிருக்கிசுறைதம,
பிரதன்சுவைத
ா ஹத வேலைண்டிடம
சகட்டிருக்கிசுறைதம, இப்சொதது இமமதனுவைல் மக்சரதனிடம
சகட்டிருக்கிசுறைதம, இன்னும அின் தேற்கதகக் கதத்துக் பகதண்சட
ின் தேதன் இருக்கிசுறைதம.”
Force Ouvrier (FO)

பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள் இந்ின் தேக் கருத்துக்கவலைகளை ஒரு எச்சேரிக்வகயதக
எடுத்துக்
பகதள்லைகளை
சவைண்டும.
பின் தேதழிற்சேங்கங்கள்
அரசேதங்கத்தின்
நடவைடிக்வககவலைகளை
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள்
மீது
திணிப்ொின் தேற்கு
ஒரு
சொரத்திற்கு
முவனந்து
பகதண்டு,
அசின் தேசவைவலைகளையில் பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளை ஒடுக்குவைின் தேற்கும ின் தேயதரிப்பு
பசேய்து பகதண்டிருக்கின்ுறைன.
மக்சரதன் பொததுச்சசேவவை துவுறையிலும இரயில்சவையிலும
சம வேலைதிக பவைட்டுக்கவலைகளைத் திணிப்ொின் தேற்கு எதிரதன சேமூக
எதிர்ப்வொ
ஒடுக்குவைின் தேற்கு
பின் தேதழிற்சேங்கங்கவலைகளைசய
நமபியிருக்கிுறைதர். ின் தேன்னுவடய சீர்திருத்ின் தேத் திட்டத்தில் இருந்து,
ின் தேதன் பின்வைதங்கப் சொதவைதில்வ வேலை என்ொவின் தே அவைர் பின் தேளிவைதக்கி
இருக்கிுறைதர்.
பின் தேதழி வேலைதலைகளை
வைர்க்கத்தில்
சொதர்க்குணம
பொருகிச்
பசேல்கின்ுறைின் தேதன
நிவ வேலையிலும
கூட,
சின் தேசிய
சநதக்குநிவ வேலையுடனதன பின் தேதழிற்சேங்கங்கள் மக்சரதனுடன் சிக்கன
நடவைடிக்வகவய சொரம சொசுகின்ுறை நிவ வேலைக்கு பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள்
முகமபகதடுத்துள்லைகளைனர். மக்சரதனின் ின் தேதக்குின் தேவ வேலை எதிர்ப்ொின் தேற்கு,
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள் சின் தேசிய மட்டத்தி வேலைதன ஒரு சி வேலை அவடயதலைகளை
பின் தேதழிற்சேங்கப் சொதரதட்டங்கவலைகளை நமபியிருக்க முடியதது.
சொதரதட்டத்வின் தே பின் தேதழிற்சேங்க அதிகதரத்துவைத்திடம இருந்து
மீட்டு மக்சரதன் மற்றும ஐசரதப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜனநதயகவிசரதின் தே மற்றும இரதணுவைவைதின் தேக் பகதள்வககளுக்கு எதிரதன
ஒரு அரசியல் சொதரதட்டத்வின் தே நடத்துவைின் தேற்கு சுயததீனமதக
ஒழுங்கவமப்ொசின் தே இன்றியவமயதின் தே பிரச்சிவனயதகும.
சவைவ வேலைநிறுத்ின் தேம
பசேய்து
சொதரதடும
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளை
வீதிக்குக் பகதண்டு வைந்ின் தே கதரணங்கள் குறித்து சசேதசேலிசே
சேமத்துவைக் கட்சி அவைர்களுடன் சொசியது.

இரயில்சவையில் ஒரு ொரதமரிப்புத் பின் தேதழி வேலைதளியதக இருக்கும
ஜதக்
கூறினதர்,
“இரயில்சவை
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கலைகளைது
உத்திசயதகபூர்வை சேட்ட அந்ின் தேஸ்து சீர்திருத்ின் தேத்திற்கு எதிரதகவும
அத்துடன்
இரயில்சவை
ின் தேனியதர்மயமதக்கப்ொடுவைின் தேற்கு
எதிரதகவும நதன் ஆர்ப்ொதட்டம பசேய்கிசுறைன். எனக்கும அந்ின் தே
அந்ின் தேஸ்து நிவ வேலை இருக்கிுறைது, அது பரதமொ அசேதின் தேதரண
ஆின் தேதயபமல் வேலைதம இல்வ வேலை. நதன் மதின் தேத்திற்கு 1,854 டத வேலைர்கள்
சேமொததிக்கிசுறைன். குவுறைந்ின் தேொட்சே ஊதியம பொறும சி வேலைவர விட
இது சேற்று சமமொட்டசின் தே ின் தேவிர, ஒரு ின் தேனியந்ின் தேஸ்ின் தேதன
வைதழ்க்வக வைதழ்வைபின் தேல் வேலைதம பரதமொ தூரம, ஏபனன்ுறைதல்
அத்வின் தேயபின் தேதரு சேமொலைகளைம ின் தேதன் எனக்குக் கிவடக்கிுறைது.”
“இன்று ின் தேனியதர்மயமதக்கத்தில் எங்கவலைகளை சொதட்டிக்கதய்
திுறைந்து விடுவகயில் என்ன நடக்குபமன்ுறைதல், ஒரு சேமூகத்
ின் தேதக்குின் தேச வேலை நடக்கும. எங்கலைகளைது ஊதியங்கள் உத்திசயதகபூர்வை
குவுறைந்ின் தேொட்சே ஊதியங்களுக்சகத (SMIC) அல் வேலைது அின் தேற்குக்
குவுறைவைதகசவைத சேரிந்து விடும, ஏபனன்ுறைதல் எங்கள் சொதட்டி
நிறுவைனங்களில் அது ின் தேதன் நடக்கிுறைது. ஏற்கனசவை SNCF இல்
ொ வேலைரும
என்வன
விடவும
SMIC க்கு
பநருக்கமதன
ஊதியத்வின் தேசய பொற்றுக் பகதண்டிருக்கிுறைதர்கள். பகதஞ்சேம
பகதஞ்சேமதய்,
திட்டப்ொணிகளுக்கு
ஏ வேலைம
சகதருவகயில்,
நதங்கள் அதிக பசே வேலைவு எனக் கூறி, எங்களுக்கு அவவை
கிவடக்கதமல் சொதகும. அின் தேன்பின் பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கள் உொரியதக
இருப்ொின் தேதகக்
கூறுவைதர்கள்,
நதங்கள்
சவைவ வேலைவைதய்ப்ொற்ுறைவைர்கலைகளைதய் ஆகியிருப்சொதம.”
“இத்ின் தேவன
ொணத்வின் தே
குவித்து
வவைத்திருக்கும
ொணக்கதரர்களுக்கு இன்னும என்ன ின் தேதன் சவைண்டும என
புரியவில்வ வேலை. என் அப்ொத பின் தேதழிற்துவுறை விவைசேதயத்தில்இவுறைச்சி துவுறையில் சவைவ வேலைபசேய்ின் தேதர். அவைர் அடிக்கடி
என்னிடம பசேதல்வைதர், ‘அவைர்கள் ஒவ்பவைதரு சேதப்ொதட்டிலும
இவுறைச்சி சசேர்த்து சேதப்பிடுவைதர்கள்’ என்று. இன்று ொ வேலைசொருக்கு
இவுறைச்சி சேதப்பிடக் கூட வைசேதியில் வேலைதின் தே நிவ வேலை. நதம அத்ின் தேவன
ொணத்வின் தேயும
மறுொங்கீடு
பசேய்ின் தேதல்,
பொதருலைகளைதின் தேதரம
மறுபின் தேதடக்கம கதணும, இது பரதமொசவை பவைளிப்ொவடயதனது.
“மக்சரதனுக்கும,
ஐசரதப்பிய
ஒன்றியத்துக்கும,
ொணக்கதரர்களுக்கும நதம வைதழுகின்ுறை உ வேலைகத்தில் என்ன
நடக்கிுறைபின் தேன்சுறை
பின் தேரிவைதில்வ வேலை,
அவைர்கள்
சவைபுறைதரு
உ வேலைகத்தில் வைதழ்கிுறைதர்கள். நதம அன்ுறைதடம முகமபகதடுக்கும
சிரமங்கவலைகளை அவைர்கள் உணர்வைதில்வ வேலை. நதசன, வைசிக்கும
வீட்டில் இருந்து பகதண்சட ின் தேதன், அின் தேவனப் புனரவமத்துக்
பகதண்டிருக்கிசுறைன். சுற்றிலும உவடந்ின் தே சீசமந்து கட்டிகலைகளைதய்
கிடக்கிுறைது.
ஏழு
வைருடங்கலைகளைதய்
இதில்
வைதழ்ந்து
பகதண்டிருக்கிசுறைன், இப்சொதது பகதஞ்சேம பகதஞ்சேமதய்
முன்சனறிக் பகதண்டிருக்கிசுறைன். அவைர்களுக்கு ின் தேங்கமும
ஆடமொரங்களும இருக்கிுறைது, அவைர்கலைகளைதல் புரிந்து பகதள்லைகளைவும
கூட முடிவைதில்வ வேலை. இந்ின் தே ஏழு ஆண்டுகளில் வீட்வட
ஒழுங்குொடுத்ின் தே மட்டும ின் தேதன் முடிந்திருக்கிுறைது. இப்சொதது
முன்பு சொத வேலை அந்ின் தே அலைகளைவுக்கு குளிர் ின் தேதக்கதின் தே அலைகளைவுக்கு.
“என்வனப் பொதறுத்ின் தேவைவர மக்சரதன் ஒரு ின் தேதரதலைகளைவைதின் தே
தீவிரவைததி
என்சொன்.
இடது-சேதரி
மற்றும
வை வேலைது-சேதரி
தீவிரவைததிகவலைகளை
அடிக்கடி
சகள்விப்ொடுசவைதம,
ஆனதல்
ின் தேதரதலைகளைவைதின் தே தீவிரவைததிகளும அசின் தே வைவகயினர் ின் தேதன்... நதம
அவனவைரும ஒன்றுதிரலைகளை சவைண்டும. மற்ுறை நதடுகளில் இருக்கும
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளை நதன் மனின் தேதர ஆின் தேரிக்கிசுறைன். இன்று சொத வேலை

தினங்கள் வைருமதயின், நதம அவனவைரும ஒன்று கூடி அந்ின் தே
அலைகளைவுக்கு மிகவும சேக்திவைதய்ந்ின் தேவைர்கலைகளைதக ஆகி விடுசவைதம.”
“ின் தேதரதலைகளைவைதின் தேம
மற்றும
உ வேலைகமயமதக்கத்தில்
பின் தேதடங்கி,
பிரதன்சில் இன்று நதம கதணும பிரச்சிவனகள் உ வேலைபகங்கும
நி வேலைவும பிரச்சிவனகலைகளைதக இருக்கின்ுறைன. பிரச்சிவன சேர்வைசின் தேசேப்
பிரச்சிவனயதகும.
பிரதன்சுக்கு
நல் வேலை
அரசியல்வைததிகள்
ின் தேவ வேலைவம பகதடுத்து பொதருலைகளைதின் தேதரம வைலுவைதனதலும கூட,
சேர்வைசின் தேசே அலைகளைவில் நல் வேலை விடயங்கவலைகளை பசேய்வைதில் இருந்து
நதம ின் தேடுக்கப்ொடுசவைதம. அின் தேனதல் ின் தேதன் நமக்கு ஒரு
சேர்வைசின் தேசிய இயக்கம அவைசியமதக இருக்கிுறைது, ஏபனன்ுறைதல்
இன்வுறைய உ வேலைக அவமப்பு முவுறையில் ஒரு ின் தேனி நதடு ஒரு
முற்சொதக்கதன சேமூகக் பகதள்வகவய பின்ொற்றுவைதில் பவைற்றி
கதண முடியதது. ஒட்டுபமதத்ின் தே உ வேலைகமதக அது பசேய்ின் தேதகப்ொட
சவைண்டும. வகயதளுவைின் தேற்கு கடினமதனது என்ுறைதலும, அதுசவை
உண்வமயதகும.
“இன்பனதன்வுறையும
கூுறை
விருமபுகிசுறைன்.
பகதஞ்சேக்
கத வேலைமதகசவை, நிவ வேலைவம மிகவும சமதசேமவடந்து பசேல்கிுறைது.
ஊடகங்கள்
இரயில்சவை
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளை
அத்ின் தேவகய
விின் தேத்தில் திரித்து சித்ின் தேரிக்கின்ுறைன. ஊடகங்களில் இரயில்சவை
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளைக் கதட்டுமசொதபின் தேல் வேலைதம, அத்ின் தேவன இரயில்
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளையும
சிறுவமப்ொடுத்துவைின் தேற்கதக
அதிக
சேலுவகயுவடய
பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளைசய
அவைர்கள்
கதட்டுகின்ுறைனர். ஆனதல் SMIC க்கு சேற்சுறை அதிகமதய்
சேமொததிக்கின்ுறை ொ வேலைரும இருக்கிுறைதர்கள், அவைர்கபலைகளைல் வேலைதம
மதின் தேத்திற்கு பவைறும 1,482 டத வேலைர் முின் தேல் 1,606 டத வேலைர்
வைவரயதன பின் தேதவகவயசய ஊதியமதகப் பொறுகிுறைதர்கள்,
அவைர்கவலைகளைப் ொற்றிபயல் வேலைதம ஊடகங்கள் வைதய்திுறைப்ொசின் தே
கிவடயதது.
இரயில்வைண்டிகளில்
சவைவ வேலைபசேய்கின்ுறை
ஓட்டுநர்கவலைகளையும
மற்ுறைவைர்கவலைகளையும
மட்டுசம
அவைர்கள்
கதட்டுகிுறைதர்கள்,
ஏபனன்ுறைதல்
அவைர்களுக்கு
சொதனஸ்
கிவடக்கிுறைது என்ொின் தேற்கதக. ஆனதல் அது நியதயமதன
சொதனஸ் ின் தேதன், ஏபனன்ுறைதல் அவைர்கள் நீண்ட சநரம சவைவ வேலை
பசேய்கிுறைதர்கள், அத்துடன் அவைர்கள் நதட்டின் மற்ுறை ொகுதிகளில்
தூங்க சவைண்டியிருக்கிுறைது. இரயில்வைண்டிகவலைகளை திருத்ின் தேம
பசேய்கின்ுறை ஒரு இடத்தில் நதன் இரண்டு வைருடங்கள்
இருந்திருக்கிசுறைன். இன்று என் சவைவ வேலைவய நதன் மதற்றிக்
பகதண்சடன், ஏபனன்ுறைதல் அந்ின் தே சவைவ வேலையதல் எனக்கு
உடல்ந வேலைப் பிரச்சிவனகள் வைந்து சசேர்ந்ின் தேன. இப்சொதது
சேரக்குசொதக்குவைரத்து
பிரிவில்
சவைவ வேலை
பசேய்கிசுறைன்,
இரயில்வைண்டிகலைகளைது
ொரதமரிப்பில்
ின் தேதன்
இன்னும
இருக்கிசுறைன்.”
இரயில்வைண்டி ஓட்டுநரதன திசொத விவைரித்ின் தேதர், “இன்று
நதங்கள் எங்கலைகளைது உரிவமகவலைகளையும சவைவ வேலைநிவ வேலைவமகவலைகளையும
ொததுகதப்ொின் தேற்கதக சொதரதடிக் பகதண்டிருக்கிசுறைதம. அவைற்வுறை
எங்களிடம இருந்து ொறிப்ொின் தேற்கு அவைர்கள் அச்சுறுத்துவைது
நியதயமற்ுறை பசேய வேலைதக நதங்கள் கதண்கிசுறைதம.”
“அத்ின் தேவனயும
எங்கலைகளைது
அந்ின் தேஸ்திற்கதகவும
சவைவ வேலை
நிவ வேலைவமகளுக்கதகவும
நதங்கள்
பவைன்புறைடுத்திருந்ின் தே
உரிவமகலைகளைதகும. நதவலைகளை எங்கள் ஆசரதக்கிய ொரதமரிப்புக்கதன
நிதி கதணதமல் சொதகுமதயின், முந்வின் தேய ின் தேவ வேலைமுவுறைகள்
சொதரதடிப் பொற்றிருந்ின் தே அத்ின் தேவன உரிவமகளும கதணதமல்

சொதகுமதயின் என்னதகும, ஆகசவை அந்ின் தே உரிவமகவலைகளை
நதங்கள்
இழக்கதமல்
ொதர்த்துக்
பகதள்வைது
எங்கலைகளைது
கடவமயதக இருக்கிுறைது.
“சவைவ வேலைப் ொததுகதப்புக்கதன எங்கள் உரிவம என்ொின் தேன்
அர்த்ின் தேம ‘வைதழ்நதளுக்கதன ஒரு சவைவ வேலை’ என்ொின் தேல் வேலை. எந்ின் தே
நிறுவைனத்திலுசம, ஒரு பின் தேதழி வேலைதளி ின் தேவைறு பசேய்ின் தேதல் அவைர்
நீக்கப்ொட முடியும. இங்சக எங்கள் நிறுவைனத்திற்குள்லைகளைதக
நதங்கள் சவைவ வேலைகவலைகளை மதற்றிக் பகதள்லைகளை எங்களுக்கு வைதய்ப்பு
இருக்கிுறைது என்ொது மட்டுசம எங்கலைகளைது ஒசர அனுகூ வேலைமதகும.
“நிறுவைனம ொல்சவைறு சவைவ வேலைகவலைகளை எடுத்துச் பசேய்கிுறைது
என்ொின் தேதல் நதங்கள் ொதர்க்கின்ுறை சவைவ வேலையின் வைவககவலைகளை
மதற்றிக் பகதள்லைகளை முடிகிுறைது என்ொசின் தே அின் தேன் அர்த்ின் தேமதகும.
நதன் ஒரு இரயில்வைண்டி ஓட்டுநர். நதவலைகளை, எனக்கு
ஆசரதக்கியத்தில்
பிரச்சிவனகள்
வைருமதயின்,
என்னதல்
அப்ொடிசய பின் தேதடர முடியதமல் சொதகும. நதன் ஒரு சவைறுொட்ட
சவைவ வேலைவைவகக்கு
மதற்ுறைப்ொடுசவைன்,
இதுசவை
சவைறு
நிறுவைனமதக இருந்ின் தேதல், நதன் மருத்துவை சசேதின் தேவனயில் சின் தேர்ச்சி
பொுறைதமல் சொதனதல் நதன் சவைவ வேலைவய விட்டு நீக்கப்ொட வேலைதம.
அது மட்டும ின் தேதன் வித்தியதசேம. எங்களுக்கு ஆயுளுக்கும ஒரு
சவைவ வேலை இருக்கிுறைது என்ொின் தேதக சி வேலைர் சொசுமசொதது, எனக்கு
அொத்ின் தேமதய் பின் தேரியும.
“நதங்கள்
அதிகமதன
ஊதியம
பொறுவைின் தேதக
சி வேலைர்
கூறுகிுறைதர்கள். அது இன்பனதரு விவைதின் தேம. என்னுவடய
சேமொலைகளைப்ொட்டியவ வேலை அவைர்களுக்கு கதண்பிக்க நதன் ின் தேயதரதய்
இருக்கிசுறைன்,
என்னுவடய
அடிப்ொவட
சேமொலைகளைத்வின் தே
ொதர்க்கட்டும. நல் வேலை ஊதியம பொுறைக் கூடிய இரயில்வைண்டி
ஓட்டுநர்களும இருக்கிுறைதர்கள் ின் தேதன், கதரணம அவைர்களுக்கு
சொதனஸ்கள்
இருக்கின்ுறைன.
ஆனதல்
உங்களுக்கு
உடல்ந வேலைமில் வேலைதமல் சொதனதல், அத்ின் தேவன சொதனஸ்களும
நின்றுசொதகும. ின் தேனியதர் துவுறையில் என்வன விட அதிகமதன
அடிப்ொவட சேமொலைகளைம பொுறைக் கூடியவைர்கள் இருக்கிுறைதர்கள்
என்சுறை நதன் நிவனக்கிசுறைன்.”
“ஆம, SNCF இன் சி வேலை சவைவ வேலைகளில் நீங்கள் ஓரலைகளைவுக்கு
உயர்ந்ின் தே வைதழ்க்வகத் ின் தேரத்வின் தேப் பொுறை முடியும ின் தேதன். அது
முக்கியமதக
ஓட்டுநர்களுக்கும
இரயில்வைண்டியில்
சவைவ வேலைபசேய்கின்ுறை மற்ுறைவைர்களுக்கும ின் தேதன். ஆனதல் ஒரு ஆறு
மதின் தேத்திற்கு எனக்கு உடமபு சேரியில்வ வேலை என்று வவையுங்கள்,
அத்ின் தேவனயும பின் தேதவ வேலைந்து விடும. ஒரு இரயில்நிவ வேலையத்தில்
அல் வேலைது சவைறிடத்தில் சவைவ வேலை பசேய்கிுறை எல் வேலைதருக்கும
சொதனஸ்கள் கிவடப்ொதில்வ வேலை, அவைர்கள் ின் தேனியதர் துவுறைக்கு
அதிகமதன சேமொலைகளைம பொறுவைதில்வ வேலை.
“சேர்வைசின் தேசே அலைகளைவில் சவைவ வேலைநிறுத்ின் தேம பசேய்கின்ுறை அத்ின் தேவன
மற்ுறை பின் தேதழி வேலைதலைகளைர்கவலைகளையும நதன் ஆின் தேரிக்கிசுறைன். ஒவ்பவைதரு
பின் தேதழி வேலைதளியும
ின் தேனது
உரிவமகவலைகளைப்
ொததுகதத்ின் தேதக
சவைண்டும, அவைற்வுறைக் கதப்ொதற்ுறைப் சொதரதடியதக சவைண்டும.
சமமொட்ட
சவைவ வேலைநிவ வேலைவமகளுக்கதகவும
சொதரதடியதக
சவைண்டும. நதன் அின் தேற்கதகத் ின் தேதன் சொதரதடுகிசுறைன்!
“இரதணுவைத்திற்கு
அத்ின் தேவன
ஆயுின் தேங்கலைகளைதக
அத்ின் தேவன
நிதிவயயும அளிப்ொவின் தே நதன் ஆின் தேரிக்கவில்வ வேலை. ொணம
பசே வேலைவைழிக்கப்ொடுவைின் தேற்கு, ஆயுின் தேங்கள் வைதங்குவைவின் தே விட
சமமொட்ட விடயங்கள் இருக்கின்ுறைன.”

