உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

மக்ரரோனின் கல்வித்துத்துறித்துறை மீறை மீதோன
றை மீதோக்குறை மீதல்களுக்கு எதிரோக
பிரரஞ்சு ஆசிரியர்கள் அணிதிரள்கின்ித்துறைனர்
By Anthony Torres,

இமானுவவேல்

மக்வகான்

அகரசாங்கத்தின்

2019

கல்வ

நிதிநிிநிலதிநிலையறிக்ிநிலகக்கு எதிகாக நவேம்பர் 12 அன்று பிகான்ஸ
எங்கிலும் ஆசிரியர்கள் வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். 2011 க்கு
பின்னர் முதன்முிநிலமுதன்முறையாக றையாக ததாழிற்ரசங்கங்கள் வதசிய அளவதிநிலைான
ஒரு
கல்வத்துிநிலமுதன்முறை
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தத்திற்கு
அிநில்தத்திற்கு அழைப்ப
வடுத்திருக்கின்முதன்முறைன.
முதல்
நடவேடிக்ிநிலக
தினத்தில்
கிட்டத்தட்ட
இகண்டு
இிநிலடநிிநிலதிநிலைப் பள்ளியாசிரியர்களுக்கு ஒருவேரும் நான்கு
ஆகம்பப் பள்ளியாசியர்களுக்கு ஒருவேருமான வகிதத்தில்
பங்குறையாக தபற்றிருந்ததாக
றையாக ததாழிற்ரசங்க
நிர்வோகிகள்
றையாக ததரிவத்தனர். அிநிலமச்ரசகம் மிகக் குிநிலமுதன்முறைந்த எண்ணிக்ிநிலகயில்
றையாக தவேறும் 10 ரசதவீதம் வபர் மட்டுவம இந்த வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தத்தில்
பங்குறையாக தபற்முதன்முறைதாக றையாக ததரிவத்தது. சுமார் 4,000 ஆசிரியர்கள்
பாரிஸில் ஆர்ப்பாட்டம் றையாக தரசய்தனர்; மார்ிநிலரசயில் சுமார் 1,000
வபரும், லிவயானில் சுமார் 2,500 வபரும், நான்ந்தில் சுமார்
850 வபரும், வகான் இல் சுமார் 800 வபரும் கிவளர்வமான்ஃறையாக தபர்வகான் இல் சுமார் 700 வபரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில்
பங்குறையாக தபற்முதன்முறைதாக வபாலிஸ அலுவேதிநிலைகங்கள் றையாக ததரிவத்தன.
றையாக தபாது
நடுநிிநிலதிநிலைப்
பள்ளிகள்
மற்றும்
உயர்நிிநிலதிநிலைப்
பள்ளிகளில் (collèges et lycées publics) 2,650 பணியிடங்களும்,
தனியார் துிநிலமுதன்முறையில் இன்னுறையாக தமாரு 550 பணியிடங்களும்,
நிர்வோகப்
பணியிடங்களில்
400
பதவயிடங்களும்
நீக்கப்படுவேிநிலத கல்வப் பணியாளர்கள் எதிர்க்கின்முதன்முறைனர்.
இிநிலடநிிநிலதிநிலைப் பள்ளி மாணவேர்களின் எண்ணிக்ிநிலக 2019 க்கும்
2021 க்கும் இிநிலடயில் ஒவ்றையாக தவோரு ஆண்டிலும் 40,000 வேிநிலக
அதிகரிக்க
இருப்பதாக
கல்வத்துிநிலமுதன்முறையின்
றையாக தரசாந்த
பள்ளிவவேக முகிநிலமவய கணித்திருக்கின்முதன்முறை நிிநிலதிநிலைிநிலமகளின்
கீழ, வநற்று வதசிய நாடாளுமன்முதன்முறைத்தில் வவோதிக்கப்பட்ட
2019 வதசிய கல்வ நிதிநிிநிலதிநிலை அறிக்ிநிலகயில் இந்த
றையாக தவேட்டுக்கள் குறித்து வகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டிருக்கிமுதன்முறைது.
முழ-வநகப் பணியிடங்கிநிலள அழிப்பிநிலத ஈடுறையாக தரசய்யும்வதமாக,
வதர்வுகள்
மூதிநிலைமாக
கூடுதல்
ஆசிரியர்கிநிலள
பணியமர்த்துவேதற்குப்
பதிதிநிலைாக
கூடுததிநிலைான
ஒப்பந்த
ஆசிரியர்கிநிலள பயன்படுத்துவேதற்கு, நிதிநிிநிலதிநிலை, றையாக தபாதுக்
கணக்கு மற்றும் குடிிநிலம வரசிநிலவே அிநிலமச்ரசகான றையாக தைச்சரான ஜெகால்ட்
டார்மனான் ஆவதிநிலைாரசிநிலன ிநிலவேக்கிமுதன்முறைார். இப்வபாதிருக்கும்
றையாக ததாழிதிநிலைாளர் பாதுகாப்பகள் அழிக்கப்படும் என்றும் வதசியக்
கல்வ முிநிலமுதன்முறையில் நிச்ரசயமற்முதன்முறை வவேிநிலதிநிலைகளில் ஒரு பாரிய
அதிகரிப்ப ஏற்படும் என்றும் அஞ்சிக் றையாக தகாண்டிருக்கும்
ஆசிரியர்கள் மத்தியில் இது எதிர்ப்ிநிலபத் தூண்டியிருக்கிமுதன்முறைது.

15 November 2018
பாரிஸ ஆர்ப்பாட்டத்தில், உதிநிலைக வரசாரசலிரச வேிநிலதிநிலைத் தளத்தின்
றையாக தரசய்தியாளர்கள் கவகாலின் என்முதன்முறை ஒரு உயர்நிிநிலதிநிலைப் பள்ளி
ஆசிரிிநிலயிநிலய
ரசந்தித்து
வபசினர்,
“அடுத்த
ஆண்டு,
குறிப்பாக
உயர்நிிநிலதிநிலைப்
பள்ளிகளில்,
உத்வதசிக்கப்பட்டிருக்கின்முதன்முறை வவேிநிலதிநிலைறையாக தவேட்டுகளுக்கு எதிகாக
ஆர்ப்பாட்டம் றையாக தரசய்வேதற்காக” அவேர் வேந்ததாக கூறினார்.
ஒப்பந்த வவேிநிலதிநிலைகளது கவேிநிலதிநிலைகிநிலள றையாக தவேளிப்படுத்திய அவேர்
வளக்கினார்: “இிநிலவேறையாக தயல்திநிலைாம் ஏற்கனவவே ரசாதாகணமாகி
வட்டிருக்கின்முதன்முறைன.
இிநிலண
ஆசிரியர்கள்,
ஒப்பந்த
ஆசிரியர்கள், ரசான்றிதழ றையாக தபற்முதன்முறை ஆசிரியர்கள் இிநிலடயில் பதிநிலை
பல்வவேறு
அடுக்குகள்
இருக்கின்முதன்முறைன.
இது
ரசமத்துவேமின்ிநிலமிநிலய உருவோக்கியிருக்கிமுதன்முறைது, ஏறையாக தனன்முதன்முறைால்
நாங்கள்
ஒவக
நிிநிலதிநிலைிநிலமகளில்
ஒவக
வவேிநிலதிநிலைிநிலய
றையாக தரசய்கின்முதன்முறைவபாதும்
கூட
ஒவக
ஊதியம்
அளிக்கப்படுவேதில்ிநிலதிநிலை.”
பணியிடங்கிநிலள நீக்குவேது வேகுப்பகளின் ரசகாரசரி மாணவேர்
எண்ணிக்ிநிலகயில் அதிகரிப்பக்கு இட்டுச் றையாக தரசல்லும் “இது
பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் சிகமங்கிநிலள உருவோக்கும் என்பதுடன்
படிப்ிநிலப பாதியில் வடும் மாணவேர் வகிதங்கள் அதிகரிக்க
இட்டுச் றையாக தரசல்லும்” என்பிநிலதயும் கவகாலின் வேலியுறுத்தினார்.
றையாக ததாழில்முிநிலமுதன்முறை
உயர்நிிநிலதிநிலைப்
பள்ளி
(lycées
pros)
பாடத்திட்டத்ிநிலத வவேிநிலதிநிலைப்பயிற்சி ிநிலமயங்களுடன் (Centres de
formation
d’apprentis)
இிநிலணக்கும்
வநாக்குடனான
றையாக ததாழில்முிநிலமுதன்முறை
பயிற்சி
பள்ளிகள்
பாடத்திட்டத்திதிநிலைான
சீர்திருத்த திட்டமும் ஆசிரியர்கள் வகாபத்திற்குக் காகணமான
இன்றையாக தனாரு
வடயமாய்
இருக்கிமுதன்முறைது.
இிநிலளஞர்களின்
ஒட்டுறையாக தமாத்த கதிநிலைாச்ரசாகத்ிநிலதயும் வரசதப்படுத்தும் வதமாக
பிறையாக தகஞ்சு றையாக தமாழிப்பாடம், வேகதிநிலைாறு மற்றும் கணிதம் வபான்முதன்முறை
றையாக தபாதுவோன
பாடங்களுக்கு
மணித்தியாதிநிலைங்கள்
குிநிலமுதன்முறைக்கப்படவருக்கிமுதன்முறைது.
இறுதியாக, ஆசிரியர்கள் தமது வவேிநிலதிநிலைநிிநிலதிநிலைிநிலமகள் வீழச்சி
காண்பிநிலதயும் கண்டிருக்கின்முதன்முறைனர். ஐவகாப்பிய ஒன்றியத்தில்
குிநிலமுதன்முறைவோன ஊதியமளிக்கப்படும் ஆசிரியர்களில் பிகான்சின்
ஆசிரியர்கள்
இடம்றையாக தபற்றிருக்கின்முதன்முறைனர்,
அவேர்களின்
வவேிநிலதிநிலைப்பளு றையாக ததாடர்ந்து அதிகரித்து வேருகின்முதன்முறை வபாதிலும்,
ஊதியங்கள் பதிநிலை ஆண்டுகளாக முடங்கிப்வபாய் இருக்கிமுதன்முறைது .
றையாக தபாதுவோக ஒரு இிநிலடநிிநிலதிநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர் வோகத்திற்கு
41
மணி
வநகங்கள்
வவேிநிலதிநிலைறையாக தரசய்வேதாக
பிகான்சின்
பள்ளிவவேக அிநிலமப்பான INSEE றையாக ததரிவக்கிமுதன்முறைது, இது
உத்திவயாகபூர்வே எண்ணிக்ிநிலகயான 35 மணி வநகங்களுக்கு
மிக அதிகமானதாகும்.

பிகான்சில்
ஆசிரியர்கள்
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தமானது,
2018
ஆகம்பத்திலிருந்து
ஆசிரியர்கள்
அத்வதாடு
ஏிநிலனய
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களின்
வபாகாட்டங்கள்
மற்றும்
ரசர்வேவதரச
தீவகப்படதிநிலைது ஒரு அிநிலதிநிலையின் பகுதியாக இருக்கிமுதன்முறைது.
மார்ச் மாதத்தில், அறையாக தமரிக்காவல் வமற்கு வவேர்ஜினியாவன்
33,000 ஆசிரியர்கள், கல்வச் ரசங்கங்களுக்கும் மாநிதிநிலை
அகரசாங்கத்திற்கும் இிநிலடயில் வபச்சுவோர்த்ிநிலத நடத்தப்பட்ட
பரிதாபககமான
ஊதிய
அதிகரிப்பகிநிலள
எதிர்த்து,
றையாக ததாழிற்ரசங்கங்களுக்கு எதிகான ஒரு கதிநிலைகத்தில் ஒன்பது
நாட்கள்,
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
உள்ளூர்
பமுதன்முறைக்கணிப்பகள்
மற்றும்
மாநிதிநிலைறையாக தமங்கும்
ஆசிரியர்கள்
மத்தியில் றையாக தபருகிய அிநிலமதியின்ிநிலம இவேற்ிநிலமுதன்முறைக் கண்ட
றையாக ததாழிற்ரசங்கங்கள் ஆகம்பகட்ட இகண்டுநாள் வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தம்
ஒன்றுக்கு
அிநில்தத்திற்கு அழைப்ப
வடுத்தனர்,
இது
ஆசிரியர்கள்
மத்தியிதிநிலைான றையாக தகாதிப்பக்கு வேடிகால் கட்டிவடும், ஆளுநர்
மற்றும் ரசட்டமன்முதன்முறைத்துடன் ஒரு உடன்பாட்ிநிலட எட்டுவேதற்கு
றையாக ததாழிற்ரசங்கங்கிநிலள
அனுமதிக்கும்
என்பது
அவேர்கள்
நம்பிக்ிநிலகயாக இருந்தது.
இகண்டு நாட்களுக்குப் பின்னர், றையாக ததாழிற்ரசங்கங்கள் ஒரு
இற்றுப்வபான
விநிலதிநிலை-வபசும்
ஒப்பந்தத்துடன்
திரும்பி
ஆசிரியர்கள் வவேிநிலதிநிலைக்குத் திரும்ப வவேண்டும் என்று
வகாரின. மாநிதிநிலைறையாக தமங்கும் அவேரசக கூட்டங்களுக்கு அிநில்தத்திற்கு அழைப்ப
வடுத்தும்
வவேிநிலதிநிலைக்குத்
திரும்பக்
கூறும்
உத்தகிநிலவே
நிகாகரித்து
வோக்களித்தும்
ஆசிரியர்கள்
பதிலிறுப்ப
றையாக தரசய்தனர்.
வமற்கு வவேர்ஜினியாவதிநிலைான ஆசிரியர்கள் வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தம்
பதிநிலை மாநிதிநிலைங்களுக்கு வரிவுகண்டது, றையாக ததாிநிலதிநிலைத்றையாக ததாடர்ப
மற்றும்
வோகன
உற்பத்தித்
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களது
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தங்களுடன் இிநிலணந்தது. பிரிட்டன், றையாக தகன்யா
மற்றும்
அர்றையாக தைச்சரான ஜென்டினா
உள்ளிட
ஆசிரியர்களது
ஒரு
ரசர்வேவதரச வவேிநிலதிநிலைநிறுத்த அிநிலதிநிலையின் பகுதியாக அது
இருந்தது.
மக்வகான்
அகரசாங்கத்திற்கு
எதிகாக
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கள்
மத்தியில் ஒரு றையாக தபரும் ரசமூக வகாபம் நிதிநிலைவுகிமுதன்முறைது, அதன்
றையாக தபாருளாதாகக் றையாக தகாள்ிநிலககள் மக்களின் 6 ரசதவீதத்தினரிடம்
மட்டுவம
ஏற்ிநிலபப்
றையாக தபற்றுள்ளதாக
Elabe யின்
ஒரு
கருத்துக்கணிப்ப
றையாக ததரிவக்கிமுதன்முறைது.
அறையாக தமரிக்காவல்
றையாக தபருநிறுவேனமயமான
மற்றும்
றையாக ததாழிதிநிலைாள
வேர்க்கவவகாதமான றையாக ததாழிற்ரசங்கங்களுக்கு எதிகாக ஆசிரியர்கள்
கதிநிலைகம்
றையாக தரசய்திநிலதயும்,
றையாக ததாழிதிநிலைாள
வேர்க்கத்தில்
ஆசிரியர்களுக்கு ஆதகவு இருப்பிநிலதயும் மனதில் றையாக தகாண்டு,
பிகான்சின் கல்வச் ரசங்கங்கள் ஒருநாள் நடவேடிக்ிநிலகக்கு
அிநில்தத்திற்கு அழைப்ப வடுத்தன. மக்வகானுடனான “ரசமூக உிநிலகயாடலின்”
பகுதியாக றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களின் ரசமூக உரிிநிலமகளுக்கு எதிகான
தாக்குதல்கிநிலளயும்
இகாணுவேத்திற்கு
நிதியாதாகம்
அளிப்பிநிலதயும்
வபச்சுவோர்த்ிநிலத
நடத்திக்
றையாக தகாண்வட
அவதவநகத்தில் வகாபத்ிநிலத வேடியச் றையாக தரசய்வேதற்கும் ஒரு
கதிநிலைகத்ிநிலத தவர்ப்பதற்கும் இத்தாக்குதிநிலதிநிலைப் பயன்படுத்திக்
றையாக தகாள்வேதற்கு அிநிலவே நம்பிக்ிநிலக றையாக தகாண்டிருக்கின்முதன்முறைன.
வரசாரசலிஸட் கட்சியின் அல்திநிலைது இமானுவேல்
சிக்கன
நடவேடிக்ிநிலகக்
றையாக தகாள்ிநிலககிநிலள

மக்வகானின்
எதிர்க்காத

றையாக ததாழிற்ரசங்கங்களின் மீது ஆசிரியர்களும் றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களும்
எவ்வதமான நம்பிக்ிநிலகயும் றையாக தகாள்ளமுடியாது. அிநிலவே கடந்த
ஏழ ஆண்டு காதிநிலைத்தில் சிக்கன நடவேடிக்ிநிலககளுக்கு எதிகாக
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கிநிலள அணிதிகட்டுவேதற்கு எந்த முயற்சியும்
றையாக தரசய்யவல்ிநிலதிநிலை
என்பதுடன்,
ரசர்வேவதரச
அளவல்
ஆசிரியர்களது
றையாக தபருகும்
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்த
அிநிலதிநிலையில்
இருந்தும்,
பிறையாக தகஞ்சு
இகயில்வவே
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களது
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தத்தில்
இருந்தும்,
பிகான்ஸ
மற்றும்
ஐவகாப்பாவல்
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களது
ஏிநிலனய
பிரிவுகளது
வபாகாட்டங்களில்
இருந்தும்
பிறையாக தகஞ்சு
ஆசிரியர்கிநிலள
தனிிநிலமப்படுத்தி வேந்திருக்கின்முதன்முறைன.
மாமுதன்முறைாக றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கள்
வதசிய
இகயில்வவே
(SNCF)
தனியார்மயமாக்கப்படுவேதற்கும்
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்
பாதுகாப்ப
ரசட்டம் (statut) அழிக்கப்படுவேதற்கும் எதிகான இகயில்வவே
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களது வபாகாட்டத்தின் —இந்தப் வபாகாட்டம்
றையாக ததாழிற்ரசங்கங்களால்
காட்டிக்றையாக தகாடுக்கப்பட்டது—
அனுபவேத்தில்
இருந்து
படிப்பிிநிலனகிநிலளத்
வதற்முதன்முறைம்
றையாக தரசய்துறையாக தகாள்ள வவேண்டும்.
வேகதிநிலைாற்றுரீதியாக இகயில்வவே றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கள் றையாக ததாழிதிநிலைாள
வேர்க்கத்தின் மிக வபார்க்குணம் றையாக தகாண்ட பிரிவுகளில்
ஒன்முதன்முறைாக இருப்பவேர்களாக இருந்தவபாதும், மக்வகான் அவேகது
தாக்குதல்கிநிலள
முன்றையாக தனடுக்க
இயலும்வதமாய்,
வகக்தியிநிலடயச்
றையாக தரசய்யும்
மட்டுப்படுத்தல்களின்
ஒரு
வேரிிநிலரசயின்
மூதிநிலைமாக
இகயில்வவே
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கிநிலள
மூச்சுத்திணமுதன்முறைடிக்க
றையாக ததாழிற்ரசங்கங்கிநிலள
அனுமதிக்கின்முதன்முறை
வேிநிலகயில்,
பதிநிலை
மாதங்களுக்கு
அவேகால்
காதிநிலை
அவேகாரசத்ிநிலதப் றையாக தபற்றுக்றையாக தகாள்ள முடிந்தது. அந்த ரசமயத்தில்
எரிரசக்தி றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களும் மாணவேர்களும் கூட மக்வகானின்
றையாக தகாள்ிநிலககளுக்கு எதிகான வபாகாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
ஆனால் றையாக ததாழிற்ரசங்கங்கள், மக்வகானுக்கு எதிகான தமது
வபாகாட்டங்கிநிலள ஐக்கியப்படுத்துவேதற்கு றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கள்
மத்தியில் இருந்த வருப்ிநிலப மீறி, பதிய முததிநிலைாளித்துவேஎதிர்ப்பக் கட்சி மற்றும் வைச்சரான ஜொன்-லூக்-றையாக தமவதிநிலைான்வரசானின்
ஆதகவுடன்,
பல்வவேறு
வவேிநிலதிநிலைநிறுத்தங்கிநிலளயும்
தனிிநிலமப்படுத்தின.
மக்வகானுக்கு எதிகாய் ஒரு றையாக தவேற்றிககமான வபாகாட்டத்ிநிலத
நடத்துவேதற்கு ஆசிரியர்கள் வபாகாட்டத்ிநிலத தமது றையாக தரசாந்தக்
ிநிலககளில்
எடுப்பதும்,
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்கள்
மூதிநிலைமாக
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களில்
இருந்வத
வதர்ந்றையாக ததடுக்கப்படுகின்முதன்முறை
சுயாதீனமான
ரசாமானியத்
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்
கமிட்டிகிநிலள
கட்டிறையாக தயழப்பவேதன் மூதிநிலைம் றையாக ததாழிற்ரசங்க எந்திகங்களில்
இருந்து சுயாதீனமான வதத்தில் தங்கிநிலள ஒழங்கிநிலமத்துக்
றையாக தகாள்வேதும்
அவேசியமாகும்.
ஆசிரியர்களது
வபாகாட்டங்களுக்கு திநிலதிநிலைிநிலம றையாக தகாடுப்பதற்கும், வரிந்தளவல்
பார்க்கும்வபாது பிகான்ஸ மற்றும் உதிநிலைறையாக தகங்கிலும் றையாக தபாதுக்
கல்விநிலய
றையாக தவேட்டுவேதற்கும்
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களது
வவேிநிலதிநிலைநிிநிலதிநிலைிநிலமகள்
மீது
தாக்குதல்
நடத்துவேதற்கும்
மூதிநிலைகாகணமாக
இருக்கின்முதன்முறை
இதிநிலைாப
வநாக்கு
அிநிலமப்பமுிநிலமுதன்முறைக்கு
எதிகான
றையாக ததாழிதிநிலைாளர்களது
வபாகாட்டங்களுடன்
அவேற்ிநிலமுதன்முறை
ஐக்கியப்படுத்துவேதற்கும்
இந்தக் கமிட்டிகள் அவேசியமானிநிலவேயாகும்.

