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ஃபோரர்ட் பவேலலைநீக்கத்திற்கு எதிகு எதிரரக போரகு எதிரரடுபவேரம!
ஐபகு எதிரரப்ோர எங்கிலுலுமரன வேரகனத்துலன
த ரழிலைரளர்கலள ஒருங்கிலுங்கிணைக்க ைக்க சரலுமரனிய
த ரழிலைரளர் குழுக்கலளக் கட்டலலுமப்போரம!
By Sozialistische Gleichheitspartei, Socialist Equality Party and Parti de l’égalité socialiste
15 January 2019
ஃபோரர்ட் பமரட்டரர் நிறுவனம் ஆ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளை மூடி ஐபமரப்ோர
எங்கிலும் ஆயிமக் கணக்கரன வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்க் ஆலஆலைகளை
பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கம் த்துறை த் செய்யவிருப்ோனரக அந்நிறுவனம் வியரழனன்று
த்துறை தவளியிட்ட அறிவிப்ோரனது, பவ் ஆலம் ஆலைகள, ் செம்ோஆலைகளைங்கள மற்றும்
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளை வர்க்கத்தின் நி் ஆலம் ஆலை் ஆலமகளுக்கு எதிமரக வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை
நிறுவனங்களின்
ஓர்
உம் ஆலைகஆலைகளைரவிய
னரக்குனலில் ் செமீோத்திய
கட்டமரகும்.
ஃபோரர்ட் நிறுவன ஐபமரப்பிய பிரிவு ன் ஆலம் ஆலைவர் ஸ்டீோன்
ஆர்ம்ஸ்ட்மரங்
வியரழனன்று
் ஆலோனரன்சியல்
் ஆலடம்ஸிற்குக்
கூறு் ஆலகயில்,
் செர்வபன் செ
அஆலைகளைவில்
14
பில்லியன்
டரம் ஆலைர்
த்துறை தவட்டுவனற்கரன திட்டத்தின் ோரகமரக இந்ன பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கங்கள
அக்கண்டத்தில் 19 ஃபோரர்ட் ஆ் ஆலம் ஆலைகளில் இருந்து 53,000
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களில்
"கணி் செமரன"
ோகுதி் ஆலயப்
ோரதிக்குத்துறை தமன
த்துறை தனரிவித்னரர்.
அவர்
த்துறை தனரடர்ந்து
கூறு் ஆலகயில்,
ஃபோரர்ட்
ஐபமரப்ோரவில்
னற்போர் ஆலனக்கு
த்துறை த் செயல்ோரடுக் ஆலஆலைகளைப்
போணத்
திட்டமிட்டுளஆலைகளை போரதிலும், “எங்கஆலைகளைரல் மீஆலைகளை் ஆலமவு த்துறை த் செய்ய முடியரது
போரனரல், ஒவ்த்துறை தவரன்றும் ் செரத்தியமரகம் ஆலைரம்,” என்வாகனத்துறைரர். இவ்வினமரக
கூடுனல் த்துறை தவட்டுக்களுக்கரன அச்சுறுத்னல்கள, 2019 இல் அதிக
விட்டுக்த்துறை தகரடுப்புகளுக்கரக
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்க் ஆலஆலைகளை
மிமட்டுவனற்குப்
் ஆலகயரஆலைகளைப்ோடவிருக்கின்வாகனத்துறைன.
“அ் ஆலனத்து த்துறை த் செயல்ோரடுகளிலும் உோரி த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களின் கு் ஆலவாகனத்துறைப்பு"
என்று ஃபோரர்ட் அனன் ஜனவரி 10 அறிக்் ஆலகயில் எ் ஆலன
குறிப்பிடுகிவாகனத்துறைபனர, அனன் மூம் ஆலைமரக, ோம் ஆலை ஆண்டுகஆலைகளைரக னங்களின்
வரழ்் ஆலவ அர்ோணித்துளஆலைகளை ோத்னரயிமக் கணக்கரன த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களும்
அவர்களின் குடும்ோங்களும் வீண் குப்் ஆலோகத்துறை தஆலைகளைன தூக்கி வீ் செப்ோட
இருக்கிவாகனத்துறைரர்கள. பிமரன்சில் உளஆலைகளை ஒபம ஃபோரர்ட் உற்ோத்தி
ஆ் ஆலம் ஆலையரன Blanquefort இன் ஃபோரர்ட் அக்கிட்டன் த்துறை தனரழில்து் ஆலவாகனத்துறை
ஆ் ஆலம் ஆலையில் 900 பவ் ஆலம் ஆலைகள மற்றும் 3,000 ம் ஆலவாகனத்துறைமுக பவ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளை
அழிக்கும் வ் ஆலகயில் அ் ஆலன 2019 ஆகஸ்டில் மூடுவது, மற்றும்
பஜர்மனியில் சி-மரக்ஸ் மக உற்ோத்தி நிறுத்னப்ோட உளஆலைகளை ் செரர்லூயிஸ்
(Saarlouis) உற்ோத்தி ஆ் ஆலம் ஆலையில் மிகப் த்துறை தோரியஆலைகளைவிம் ஆலைரன பவ் ஆலம் ஆலை
த்துறை தவட்டுக்கள ஆகிய் ஆலவயும் அதில் உளஆலைகளைடக்கப்ோட உளஆலைகளைன.
பிபிசி த்துறை த் செய்திகளின்ோடி, கு் ஆலவாகனத்துறைந்னோட்் செம் 370 த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள த்துறை தனற்கு
பவல்ஸ் இன் பிரிட்த்துறை தஜன்ட் உற்ோத்தி ஆ் ஆலம் ஆலையிலிருந்து நீக்கப்ோட
இருக்கிவாகனத்துறைரர்கள, இத்துடன் பிரிட்டனில் 13,000 க்கும் அதிகமரன
ஃபோரர்ட் ோணியரஆலைகளைர்களி் ஆலடபய கூடுனல் பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கங்களும்
எதிர்க்கப்ோடுகிவாகனத்துறைது. மஷ்ய ஊடகம் அறிவிக்் ஆலகயில் அந்ில் அந்நரட்டின்
ஃபோரர்ட் ஆ் ஆலம் ஆலைகளின் கதி "முடிவ் ஆலடவனரக" அறிவித்னது,
அத்துடன் த்துறை த் செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்போர்க்கிற்கு அருகில் Vsevolozhsk (2,700
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள)
மற்றும்
Naberezhyne
Chelny
(1,000

த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள)
எதிர்பில் அந்நரக்கப்ோடுகிவாகனத்துறைது.

ஆ் ஆலம் ஆலைகளும்

மூடப்ோடம் ஆலைரத்துறை தமன

ஆ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளை மூடி, ஒட்டுத்துறை தமரத்ன ் செமூகங்களில் த்துறை தோரும்ோகுதி் ஆலயச்
சீமழிப்ோனற்கரன மற்றும் ோத்னரயிமக் கணக்கரன த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களின்
வரழ்் ஆலவ அழிப்ோனற்கரன த்துறை தோருநிறுவனங்களின் "உரி் ஆலம் ஆலய"
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளை வர்க்கத்னரல் ஏற்க முடியரது! ஃபோரர்ட்டின் ் செட்டத்திற்குப்
புவாகனத்துறைம்ோரன ில் அந்நடவடிக்் ஆலககள, முன்பினும் கூடுனம் ஆலைரக மிகப் த்துறை தோரிய
த்துறை த் செல்வ வஆலைகளைத்் ஆலன அனன் பில்லியனிய ோங்குனரமர்கள மற்றும்
நிதியியல் ஊகவணிகர்களின் ் ஆலோகளில் நிமப்புவனற்கரன ஒருமனனரன
விருப்ோத்னரல் உந்னப்ோட்டுளஆலைகளைன. கடந்னரண்டு ஃபோரர்ட் நிறுவனம்
2.3 பில்லியன் டரம் ஆலை் ஆலமப் ோங்கு இம் ஆலைரோங்கஆலைகளைரக த்துறை தகரடுத்னது. இது,
ஒவ்த்துறை தவரரு ஐபமரப்பிய வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைருக்கும் 43,000
டரம் ஆலைர் வழங்குவனற்கு ஒப்ோரன த்துறை தனர் ஆலகயரகும்.
ஆ் ஆலம் ஆலைமூடல்கள, பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கங்கள மற்றும் விட்டுக்த்துறை தகரடுப்புகள என
அ் ஆலனத்திற்கும் எதிமரக த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள, ் செர்வபன் செ அஆலைகளைவிம் ஆலைரன
ஆ் ஆலம் ஆலை
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுடன்
னகவல்த்துறை தனரடர்பு
வழிக் ஆலஆலைகளை
ஸ்னரபிக்கவும்
ஓர்
ஒருங்கி் ஆலணந்ன
எதிர்னரக்குன் ஆலம் ஆலை
ஒழுங்க் ஆலமக்கவும் ஐபமரப்ோர எங்கிலுமரன ஆ் ஆலம் ஆலைகளில் ் செரமரனிய
பவ் ஆலம் ஆலையிட த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர் குழுக்க் ஆலஆலைகளை உருவரக்குவனன் மூம் ஆலைமரக
ஒரு போரமரட்டத்் ஆலன ஒழுங்க் ஆலமக்க பவண்டும்.
த்துறை தனரழிற்் செங்கங்கள மீது எந்ன ில் அந்நம்பிக்் ஆலகயும் ் ஆலவக்கக் கூடரது,
அ் ஆலவ எ் ஆலனயும் எதிர்க்கரது. அது பிமரன்சில் CGT ஆகட்டும்,
இங்கிம் ஆலைரந்தில் ஒருங்கி் ஆலணந்ன ் செங்கம் (Unite union) ஆகட்டும்,
பஜர்மனியில் IG Metall ஆகட்டும், அல்ம் ஆலைது பவறு எங்கு
பவண்டுமரனரலும் ஆகட்டும் அ் ஆலவ த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுக்கு எதிமரக
நிர்வரகத்தின் அங்கங்கஆலைகளைரக த்துறை த் செயம் ஆலைரற்றுகின்வாகனத்துறைன. ஃபோரர்ட்டின்
ஜனவரி 10 ோத்திரி் ஆலக அறிக்் ஆலகயில் ஒபமத்துறை தயரரு பில் அந்நர்் ஆலமயரன
கருத்து இத்ன் ஆலகய அ் ஆலமப்புக் ஆலஆலைகளை அது அனன் "த்துறை தனரழிற்் செங்க
ோங்கரளிகஆலைகளைரக" முத்தி் ஆலம குத்திய் ஆலம னரன், இவற்றுடன் ப் செர்ந்து
அந்நிறுவனம் அனன் "விரிவரன மரற்வாகனத்துறைத்திற்கரன மூபம் ஆலைரோரயத்் ஆலனப்"
பின்த்துறை தனரடம த்துறை த் செயம் ஆலைரற்றும்.
ஃபோரர்ட்டுக்கு உனவுவனற்கரகவும் மற்றும் த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களின்
எதிர்ப்பு அணிதிமளவ் ஆலனத் னடுப்ோனற்கரகவும் "னரபன முன்வந்து"
மரற்று
ஏற்ோரடுகள
த்துறை த் செய்து
த்துறை தகரளவ் ஆலன
இங்கிம் ஆலைரந்தில்
ஒருங்கி் ஆலணந்ன ் செங்கம் (Unite union) ஊக்குவிக்கும் என்ோ் ஆலன
ஏற்கனபவ
அது
த்துறை தனளிவுோடுத்தி
உளஆலைகளைது.
பிரிட்டிஷ்
உற்ோத்தித்து் ஆலவாகனத்துறை் ஆலய "த்துறை தவற்றிகமமரக" ஆக்குவனற்கரன "சூழ் ஆலம் ஆலைத்
னக்க ் ஆலவப்ோபன" “அமசுக்கும், கரர் உற்ோத்தியரஆலைகளைர்கள மற்றும்
த்துறை தனரழிற்் செங்கங்களுக்கும் இருக்கும் ் செவரல்" என்ோ் ஆலன அதிகரரி Des
Quinn அறிவித்திருந்னரர் — இனன் அர்த்னம், கு் ஆலவாகனத்துறைவூதியங்கள

மற்றும் அதிக சுமண்டல் நி் ஆலம் ஆலை் ஆலமக் ஆலஆலைகளை ஏற்றுக் த்துறை தகரளவ் ஆலனத் னவிம
இங்கிம் ஆலைரந்து த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுக்கு பவத்துறை தவாகனத்துறைதுவும் அதிகப்ோடியரக
கி் ஆலடக்கப் போரவதில்் ஆலம் ஆலை என்ோனரகும்.
் செங்கத்் ஆலனப் த்துறை தோரறுத்ன வ் ஆலமயில், அனன் நி் ஆலம் ஆலைப்ோரடு
ஃபோரர்ட்டின் கூட்டு த்துறை தனரழில் குழுவின் ன் ஆலம் ஆலைவர் மரர்டீன் த்துறை தலைவர் மார்டீன் ஹென்னிங்
ஆல் கடந்ன ஆகஸ்டில் மிகவும் அப்ோட்டமரக அறிவிக்கப்ோட்டது,
அப்போரது அவர் ஃபோரர்ட் "சிவாகனத்துறைப்ோரக த்துறை த் செயல்ோட்டு வருகிவாகனத்துறைது,
அவர்க் ஆலஆலைகளைக் த்துறை தகரண்டு ில் அந்நரங்கள நி் ஆலவாகனத்துறைய ோணம் ஈட்டி வருகிபவாகனத்துறைரம்,”
என்று த்துறை தோரு் ஆலமப்பீற்றுவனற்கு முன்னனரக, “ில் அந்நரம் த்துறை த் செம் ஆலைவுக் ஆலஆலைகளையும்
கணக்கில் எடுத்துப் ோரர்க்க பவண்டும். அது னரன் நிர்வரகத்தின்
மிகவும் முக்கிய ோணி,” என்ோ் ஆலனச் ப் செர்த்துக் த்துறை தகரண்டரர்.
த்துறை தலைவர் மார்டீன் ஹென்னிங், 50 வயதுக்கு பமற்ோட்ட த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்க் ஆலஆலைகளைக் குறித்து
கு் ஆலவாகனத்துறைோட்டுக்
த்துறை தகரண்டரர்.
“இந்ன
வயதில்,”
“ஏற்கனபவ
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள உடல் ில் அந்நலிந்து இருப்ோரர்கள,” என்வாகனத்துறைவர் கூறினரர்.
IG Metall

ஐபமரப்ோர
எங்கிலுமரன
் செங்கங்கள
பவ் ஆலம் ஆலைநிறுத்னங்களுக்கு
அ் ஆலழப்பு விடுக்கவில்் ஆலம் ஆலை, ஏத்துறை தனன்வாகனத்துறைரல் அ் ஆலவ ஃபோரர்ட்டிலும்
மற்றும் அந்ன ஒட்டுத்துறை தமரத்ன த்துறை தனரழில்து் ஆலவாகனத்துறையிலும் த்துறை தவட்டுக்க் ஆலஆலைகளைத்
திணிக்க த்துறை த் செயம் ஆலைரற்றி வருகின்வாகனத்துறைன. த்துறை தஜனமல் பமரட்டரர்ஸ் கடந்ன
ில் அந்நவம்ோரில் கனடர மற்றும் அத்துறை தமரிக்கரவில் ஐந்து ஆ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளையும்,
வட அத்துறை தமரிக்கரவிற்கு த்துறை தவளிபய இன்னும் முடிவு த்துறை த் செய்யப்ோடரன
பவறு இமண்டு ஆ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளையும் மூடவிருப்ோனரக அறிவித்னது.
ஐபமரப்ோரவில் ஃபோரர்ட் ோரரிய பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கங்க் ஆலஆலைகளை அறிவித்னது,
ஜரகுவரர் பம் ஆலைண்ட் பமரவர் அடுத்ன ஆண்டில் 4,500 பவ் ஆலம் ஆலை
த்துறை தவட்டுக்க் ஆலஆலைகளை உறுதிப்ோடுத்தியது. பித்துறை தமஞ்சு கரர் உற்ோத்தி நிறுவனம்
PSA
இப்போரது ஐபமரப்ோர எங்கிலும் ஆ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளை மூடி,
பஜர்மனியில் உளஆலைகளை அனன் து் ஆலண நிறுவனமரன ஓப்த்துறை தோல்லில் (Opel)
3,700 க்கும் அதிகமரன பவ் ஆலம் ஆலையிடங்க் ஆலஆலைகளையும், இங்கிம் ஆலைரந்தில்
Vauxhall
இல் நூற்றுக்கும் அதிகமரன பவ் ஆலம் ஆலையிடங்க் ஆலஆலைகளையும்
அழித்து த்துறை தகரண்டிருக்கிவாகனத்துறைது. பஜர்மனியிபம் ஆலைர பவரல்ஸ்வரகன்
நிறுவனம் லைவர் மார்டீன் ஹெபனரவர் மற்றும் எம்த்துறை தடன் ில் அந்நகர்களில் 7,000
பவ் ஆலம் ஆலைக் ஆலஆலைகளைக் கு் ஆலவாகனத்துறைக்க திட்டமிடுகிவாகனத்துறைது.
த்துறை தனரழிற்் செங்கங்கள
இந்ன
னரக்குனலுக்கு
உனவுகின்வாகனத்துறை
அபனபவ் ஆலஆலைகளையில், அ் ஆலவ த்துறை தவவ்பவறு ில் அந்நரடுகளின் த்துறை தவவ்பவறு
நிறுவனங்களின் வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்க் ஆலஆலைகளை ஒருவரிடம்
இருந்து ஒருவ் ஆலமப் பிரித்து ் ஆலவக்க பில் அந்நரக்கம் த்துறை தகரண்டுளஆலைகளைன.
அ் ஆலவ
கீழ்பில் அந்நரக்கிய
ஓர்
உம் ஆலைகஆலைகளைரவிய
போரட்டியில்
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்க் ஆலஆலைகளை ஒருவருக்கு எதிமரக ஒருவ் ஆலம எதிர்நிறுத்தி,
“் செர்வபன் செ அஆலைகளைவில் போரட்டித்னன்் ஆலம் ஆலய" னக்க ் ஆலவப்ோனற்கரக
ஒவ்த்துறை தவரரு ில் அந்நரட்டிலும் கு் ஆலவாகனத்துறைவூதியங்கள மற்றும் நி் ஆலம் ஆலை் ஆலமக் ஆலஆலைகளை
ஏற்குமரறு த்துறை த் செய்ய த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுக்கு அழுத்னமளிக்கின்வாகனத்துறைன.
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுக்கு முன்னிருக்கும் ோர் ஆலன, த்துறை தனரழிற்் செங்கங்களின்
அ் ஆலமப்புரீதியிம் ஆலைரன இடுக்கிப்பிடியிலிருந்து உ் ஆலடத்துக் த்துறை தகரண்டு,
ஒரு சுயரதீனமரன ் செர்வபன் செ போரமரட்டத்் ஆலனத் த்துறை தனரடுப்ோனரகும்.
பவ் ஆலம் ஆலைக்கரன ் செமூக உரி் ஆலம் ஆலயப் ோரதுகரப்ோதில் ் செர்வபன் செ அஆலைகளைவில்
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்க் ஆலஆலைகளை
ஒன்றுோடுத்தி
அணித்திமட்ட,
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுக்குப் புதிய அ் ஆலமப்புகள அவசியமரகின்வாகனத்துறைன —
அனரவது
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கஆலைகளைரபம் ஆலைபய
ஜனில் அந்நரயகரீதியில்
கட்டுப்ோடுத்னப்ோடும் ் செரமரனிய த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களின் பவ் ஆலம் ஆலையிட
குழுக்கள அவசியமரகும்.
வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களின் அதுபோரன்வாகனத்துறைத்துறை தவரரு போரமரட்டம்,
் செமூக ் செமத்துவமின்் ஆலம, இமரணுவவரனம், ் செமூக த்துறை த் செம் ஆலைவினக்

கு் ஆலவாகனத்துறைப்பு ில் அந்நடவடிக்் ஆலககள மற்றும் ் செர்வபன் செ அஆலைகளைவில் முனம் ஆலைரளித்துவ
அம் செரங்கங்களின்
த்துறை தோருவணிக
த்துறை தகரள் ஆலககளுக்கு
எதிமரக
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களி் ஆலடபய அதிகரித்து வரும் எதிர்ப்புக்கு இ் ஆலடபய
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளை வர்க்கத்தில் அஆலைகளைப்ோரிய ஆனம் ஆலவ த்துறை தவன்த்துறை தவாகனத்துறைடுக்கும்.
் செர்வபன் செ அஆலைகளைவில் த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளை வர்க்க போரமரட்டத்தின் ஆமம்ோ
த்துறை தவடிப்புக்கு 2018 ஆம் ஆண்டு ் செரன்று் ஆலமத்னது, அத்துறை தமரிக்கரவில்
த்துறை தோருந்திமஆலைகளைரன ஆசிரியர்களின் பவ் ஆலம் ஆலைநிறுத்னங்களும் அதில்
உளஆலைகளைடங்கும், பிமரன்சில் ில் அந்நடந்து வரும் மஞ்் செள சீரு் ஆலட
ஆர்ப்ோரட்டங்களுடன் அந்னரண்டு நி் ஆலவாகனத்துறைவ் ஆலடந்னது, அ் ஆலவ ் செமூக
் செமத்துவமின்் ஆலம மற்றும் மக்பமரன் அம் செரங்கத்தின் வணிக-் செரர்பு
த்துறை தகரள் ஆலககள மீனரன ஆழ்ந்ன பகரோத்னரல் உயிரூட்டப்ோட்டிருந்னன.
கனடரவின் ஓ் செரவரவில் ஜிஎம் ஆ் ஆலம் ஆலை் ஆலய 2019 இன் இறுதியில்
மூடுவனற்கு திட்டமிட்டிருப்ோ் ஆலன ஜிஎம் உறுதிப்ோடுத்தியதும், கடந்ன
த்துறை த் செவ்வரயன்று அந்ன ஆ் ஆலம் ஆலையின் த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள ஒரு திடீர் மறியல்
போரமரட்டத்தில் த்துறை தனரழில் கருவிக் ஆலஆலைகளைக் ் ஆலகவிட்டனர்—ஆமம்ோத்தில்
இப்போரமரட்டம்
யூனிஃபோரர்
் செங்கத்திலிருந்து
சுயரதீனமரக
த்துறை தனரடங்கப்ோட்டது. டி் செம்ோர் 9 இல், அ் ஆலனத்து மூன்று அத்துறை தமரிக்க
கரர் உற்ோத்தி நிறுவனங்களின் த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களும் மற்றும் ஏ் ஆலனய
வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களும் இ் ஆலஆலைகளைஞர்களும் மிச்சிகனின்
த்துறை தடட்மரய்டில் WSWS வரகனத் த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர் சிற்றினழ் மற்றும்
ப் செர் செலி் செ ் செமத்துவக் கட்சி (SEP) ஒழுங்க் ஆலமத்ன ஒரு கூட்டத்தில்
ோங்த்துறை தகடுத்து,
த்துறை தஜனமல்
பமரட்டரர்ஸின்
திட்டமிட்ட
பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கங்களுக்கு எதிமரன ஒரு போரமரட்டத்் ஆலன ஒழுங்க் ஆலமக்க
சுயரதீனமரன ் செரமரனிய த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர் குழுக்க் ஆலஆலைகளை ஸ்னரபிக்க
ஒருமனனரக வரக்களித்னனர்.
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள
எதிர்த்துறை தகரண்டிருக்கும்
முக்கிய
ோணி,
முனம் ஆலைரளித்துவத்் ஆலனப் ோரதுகரக்கின்வாகனத்துறை அ் ஆலனத்து கட்சிகள மற்றும்
அ் ஆலமப்புகளுக்கு
எதிர்ப்ோரக
ஒரு
சுயரதீனமரன
அமசியல்
போரமரட்டத்் ஆலன அபிவிருத்தி த்துறை த் செய்வனரகும். இன்று ஒவ்த்துறை தவரரு
ில் அந்நரட்டின் ஆளும் வர்க்கங்களும் ் செமூக த்துறை த் செம் ஆலைவினக் கு் ஆலவாகனத்துறைப்பு,
வர்த்னகப் போரர்கள மற்றும் "வல்ம் ஆலைமசு" இமரணுவ பமரனல்கள,
அதிகரித்து வரும் ் செமூக ் செமத்துவமின்் ஆலம, மக்கள எதிர்ப்் ஆலோ ஒடுக்க
த்துறை தோரலிஸ்-அமசு ஒடுக்குமு் ஆலவாகனத்துறை மற்றும் ் செர்வரதிகரமத்் ஆலன பில் அந்நரக்கி
திரும்புவ் ஆலனயுபம மக்களுக்கரன எதிர்கரம் ஆலைமரக வழங்குகின்வாகனத்துறைன .
இனற்கரன ோதில் என்னத்துறை தவன்வாகனத்துறைரல் த்துறை தோரருஆலைகளைரனரம வரழ்் ஆலவத் னனியரர்
இம் ஆலைரோத்திற்கரக அல்ம் ஆலைரமல் ் செமூக பன் ஆலவக்கரக பூர்த்தி த்துறை த் செய்ய
அ் ஆலன த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளை வர்க்கபம மறுஒழுங்கு த்துறை த் செய்வனற்கரக, ஐக்கிய
ஐபமரப்பிய ப் செர் செலி் செ அமசுகளுக்கரன போரமரட்டத்தின் ோரகமரக
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளை
வர்க்கம்
அதிகரமத்் ஆலனக்
் ஆலகப்ோற்றுவனரகும்.
மிகப்த்துறை தோரிய
வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை
த்துறை தோருநிறுவனங்க் ஆலஆலைகளைத்
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களின் ஜனில் அந்நரயக கட்டுப்ோரட்டின் கீழ் த்துறை தோரதுத்து் ஆலவாகனத்துறை
ோயன்ோரடுகஆலைகளைரக மரற்றுவதும் இதில் உளஆலைகளைடங்கும். ில் அந்நரன்கரம்
அகிம் ஆலைத்தின் அ் ஆலனத்தும் ஆலைக குழுவின் (ICFI) ஐபமரப்பிய பிரிவுகள
இந்ன முன்பனரக்கிற்கரக போரமரட ஐபமரப்பிய பனர்னல்களில்
ன் ஆலம் ஆலையீடு த்துறை த் செய்து வருகின்வாகனத்துறைன.
ப் செர் செலி் செ ் செமத்துவக் கட்சியும் உம் ஆலைக ப் செர் செலி் செ வ் ஆலம் ஆலைத் னஆலைகளைமும்
வரகனத்து் ஆலவாகனத்துறை பவ் ஆலம் ஆலைநீக்கங்களுக்கு எதிமரன ஒரு போரமரட்டத்் ஆலன
ஒழுங்க் ஆலமக்கவும் மற்றும் ் செர்வபன் செ அஆலைகளைவில் அவர்களின்
் செமனமப்பினருடன்
அவற்் ஆலவாகனத்துறை
இ் ஆலணக்கவும்
விரும்புகின்வாகனத்துறை
த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்களுக்கு எல்ம் ஆலைர உனவியும் வழங்கும், த்துறை தனரழிம் ஆலைரஆலைகளைர்கள
இன்பவாகனத்துறை எங்க் ஆலஆலைகளைத் த்துறை தனரடர்பு த்துறை தகரளளுமரறு ில் அந்நரங்கள அ் ஆலழப்பு
விடுக்கிபவாகனத்துறைரம்.

