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DDaannss  ccee  tteexxttee11  ééccrriitt  àà  ll’’ééttéé  22001177,,  ssoonntt  pprréésseennttss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  éélléémmeennttss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ccoommpprreennddrree  qquuee  vviiaa  llaa  

ddééssttrruuccttuurraattiioonn  ddee  llaa  SSNNCCFF  rreeggaarrddééee  ccoommmmee  uunn  ddeess  ddeerrnniieerrss  ««  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  »»,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMaaccrroonn  aa  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  
pprrééppaarréé  uunnee  éépprreeuuvvee  ddee  ffoorrccee,,  eenn  aayyaanntt  llaa  ffeerrmmee  vvoolloonnttéé  qquuee  cceellaa  sseerrvvee  ddee  lleeççoonn  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoorrppss  ssoocciiaall..  IIll  ssoouuhhaaiittee  
aaiinnssii  ddoonnnneerr  àà  ccoommpprreennddrree  qquu’’aauuccuunn  ssyynnddiiccaatt,,  aauuccuunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ggrrèèvvee,,  aauuccuunnee  ««  ggrrooggnnee  ssoocciiaallee  ggéénnéérraalliissééee  »»  nnee  sseerraaiieenntt  
pplluuss  eenn  mmeessuurree  ddee  mmeettttrree  eenn  éécchheecc  lleess  ««  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  »»  vvoouulluueess  ppaarr  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  qquu’’oonn  ssee  llee  ddiissee  ::  iill  nn’’yy  aauurraa  
ppaass  ddee  nnoouuvveellllee  rreeccuullaaddee  ddeess  ddéécciiddeeuurrss  ccoommmmee  eenn  11999955..  IIll  ss’’aaggiitt  aaiinnssii  dd’’iinnfflliiggeerr  uunnee  ddééffaaiittee  pprrooffoonnddee  àà  ttoouuttee  pprrootteessttaattiioonn  
ssoocciiaallee  oouu  ppoolliittiiqquuee  aaffiinn  dd’’iimmppoosseerr  llee  ccoorrttèèggee  ddee  rreemmiisseess  eenn  ccaauussee  ssoocciiaalleess  eett  ppoolliittiiqquueess  pprréévvuueess  ddaannss  lleess  sseemmaaiinneess  eett  lleess  mmooiiss  
qquuii  vviieennnneenntt  ::  cchhôômmaaggee,,  rreettrraaiitteess,,  eettcc..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMaaccrroonn  vveeuutt,,  àà  ssaa  mmaanniièèrree,,  rrééééddiitteerr  lleess  ccoouuppss  ddee  
ffoorrcceess  mmaajjeeuurrss  rrééaalliissééss  ppaarr  RReeaaggaann  ccoonnttrree  lleess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  dduu  cciieell  oouu  ppaarr  TThhaattcchheerr  ccoonnttrree  lleess  mmiinneeuurrss  aaffiinn  ddee  ddéémmoonnttrreerr  qquu’’àà  
ddééffaauutt  ddee  bbaassee  ssoocciiaallee  ssuuffffiissaannttee,,  iill  eesstt  aauu  mmooiinnss  ccaappaabbllee  dd’’iimmppoosseerr  ssaa  llooii,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  uunnee  rrééggrreessssiioonn  ppoolliittiiqquuee  iinnééddiittee  ddeeppuuiiss  
lleess  aannnnééeess  11994400..  CCoommmmee  cceellaa  eesstt  éévvooqquuéé  pplluuss  llooiinn,,  oouuttrree  uunnee  ttaaccttiiqquuee  bbiieenn  pprrééppaarrééee  ddee  lloonngguuee  ddaattee,,  ddeess  ccaammppaaggnneess  ddee  
ddiivveerrssiioonn  ssoonntt  eenn  rroouuttee  ::  aaiinnssii  ccee  2288  fféévvrriieerr,,  lleess  ddééppuuttééss  mmaajjoorriittaaiirreess  oonntt--iillss  llaannccéé  uunn  ddéébbaatt  pprrééppaarraattooiirree  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  
llaa  ffiinn  ddee  vviiee……  

SSaauuff   àà  ccee  ssoouuffffllee  uunn  vveenntt  ddee  rréévvoollttee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  jjeeuunneessssee  ((qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccaarreessssee  ddaannss  llee  sseennss  dduu  ppooiill  
ddeeppuuiiss  llaa  rreennttrrééee)),,  nnoouuss  nnoouuss  ddiirriiggeeoonnss  vveerrss  uunnee  éénniièèmmee  pprriivvaattiissaattiioonn  rraammppaannttee  oouu  ppaarr  aappppaarrtteemmeennttss  ddee  llaa  SSNNCCFF..  

DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  qquuee  nnoouuss  aannaallyyssiioonnss  eenn  ddééttaaiill  llee  ttoouurrnnaanntt  hhiissttoorriiqquuee  qquuii  eesstt  eenn  ccoouurrss  ddaannss  ccee  ppaayyss  
ddee  mmaanniièèrree  àà  ccee  qquuee  cchhaaccuunn  pprreennnnee  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddee  ccee  qquuii  ssee  jjoouuee  eett  ssooiitt  aaiinnssii  rreennffoorrccéé  ddaannss  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  
lleess  rrééggrreessssiioonnss  iinnééddiitteess  qquuii  ssoonntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  pprrooggrraammmmééeess  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddeess  aannnnééeess  àà  vveenniirr..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ffaaiissoonnss  ddee  cceett  
aaffffrroonntteemmeenntt--ccii  uunn  ««  aaccccrroocchhaaggee  »»  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  ccoouuppeerr  ll’’aarrmmééee  aaddvveerrssee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  ddee  sseess  aarrrriièèrreess,,  eett  pprrééppaarroonnss  lleess  
ssuuiivvaannttss  jjuussqquu’’aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’eesspprriitt  ddee  rrééssiissttaannccee  ddeevviieennddrraa  mmaajjoorriittaaiirree……  
  
  
  
IInnttrroodduuccttiioonn  

LLee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  ccee  tteexxttee  ppoouurrrraaiitt  aappppaarraaîîttrree  ccoommmmee  uunnee  ccrriittiiqquuee  ffrraaggmmeennttaaiirree  oouu  ppoonnccttuueellllee  dduu  ssyyssttèèmmee  eett  ddee  llaa  
ssiittuuaattiioonn,,  mmaaiiss  iill  ss’’aattttaacchhee  ddee  pprrèèss  àà  ll’’aannaallyyssee  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ttrrèèss  pprroobbaabblleemmeenntt  eenn  ppaassssee  ddee  ddeevveenniirr  uunn  éévvèènneemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  
pprreemmiièèrree  iimmppoorrttaannccee,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  hhiissttoorriiqquuee,,  ccee  qquuee  lleess  qquueellqquueess  mmooiiss  qquuii  vviieennnneenntt  aavvaanntt  ll’’ééttéé  nnoouuss  ddiirroonntt..  
NNoouuss  ééttiioonnss  ddééjjàà  eenn  ttrraaiinn  ddee  vvooiirr  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  ttrraavvaaiill  »»  --  qquuii  eesstt  hhiissttoorriiqquueemmeenntt  lliiééee  aauu  ccaappiittaalliissmmee  ccoommmmee  ééttaalloonn  ddee  llaa  
vvaalleeuurr  ––  ddeevveenniirr  rraappiiddeemmeenntt  oobbssoollèèttee  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx,,  ccee  qquuee  cceerrttaaiinnss,,  àà  lleeuurr  mmaanniièèrree,,  aavvaaiieenntt  ddééjjàà  eennttrreevvuu  iill  yy  aa  ddeeuuxx  
ddéécceennnniieess  ::  
  

DDuurraanntt  llee  pprreemmiieerr  ««  SSttaattee  OOff   TThhee  WWoorrlldd  FFoorruumm  »»  qquuii  ss''eesstt  tteennuu  ffiinn  sseepptteemmbbrree  11999955  àà  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  cciinnqq  cceennttss  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess,,  lleeaaddeerrss  
ééccoonnoommiiqquueess  eett  sscciieennttiiffiiqquueess  ssoonntt  aarrrriivvééss  àà  llaa  ccoonncclluussiioonn  qquuee  ««  ddaannss  llee  ssiièèccllee  àà  vveenniirr,,  ddeeuuxx--ddiixxiièèmmeess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  ssuuffffiirraaiieenntt  àà  
mmaaiinntteenniirr  ll''aaccttiivviittéé  ddee  ll''ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  »»..  LLee  pprroobbllèèmmee  ssee  ppoosseerraaiitt  aalloorrss  ddee  ggoouuvveerrnneerr  ««  lleess  8800%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssuuppeerrfflluuee  »»  nnee  
ddiissppoossaanntt  ppaass  ddee  ttrraavvaaiill..  ZZbbiiggnniieeww  BBrrzzeezziinnsskkii,,  eexx--ccoonnsseeiilllleerr  ddee  JJ..  CCaarrtteerr,,  aa  eenn  ccoonncclluussiioonn  pprrooppoosséé  llee  ««  TTiittttyyttaaiinnmmeenntt  »»,,  uunn  mmééllaannggee  
dd''aalliimmeennttss  pphhyyssiiqquueess  eett  ppssyycchhoollooggiiqquueess  qquuii  eennddoorrmmiirraaiitt  lleess  mmaasssseess,,  ccoonnttrrôôlleerraaiitt  lleeuurrss  ffrruussttrraattiioonnss  eett  lleeuurrss  pprrootteessttaattiioonnss  pprréévviissiibblleess11..  

  

MMaaiiss  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  rraattiioocciinneerr  àà  ddeessttiinnaattiioonn  dd’’uunnee  sseeccttee,,  ttoouuttee  aannaallyyssee  ddiiggnnee  ddee  ccee  nnoomm  aa  bbeessooiinn  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  éévveennttuueelllleess  
rruuppttuurreess  hhiissttoorriiqquueess  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  rreesstteerr  aavveeuuggllee  eett  ssoouurrdd  aauuxx  éévvoolluuttiioonnss  ddéétteerrmmiinnaanntteess..  OOrr  lleess  éélleeccttiioonnss  dduu  pprriinntteemmppss  22001177  
ddaannss  ccee  ppaayyss  oonntt  oouuvveerrtt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ssaannss  uunn  pprrééccééddeenntt  aauussssii  ggrraavvee  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  11994400  ::  eellllee  nnee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  
ppaass  uunniiqquueemmeenntt,,  ccoommmmee  vvoouuddrraaiieenntt  nnoouuss  llee  ffaaiirree  ccrrooiirree  lleess  mmééddiiaass  aauuxx  oorrddrreess,,  ppaarr  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn  ddeess  mmaacchhiinneess  
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éélleeccttoorraalleess  ppaarrttiiddaaiirreess  qquuii  aalliimmeennttaaiieenntt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  lleeuurr  vvaaccuuiittéé  cchhrroonniiqquuee  eenn  ppeettiitteess  pphhrraasseess  oouu  eenn  TTwwiittss..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  
ppaass  sseeuulleemmeenntt  dd’’uunnee  mmiissee  eenn  ccaauussee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  rreessttee  ddeess  aaccqquuiiss  ssoocciiaauuxx..  EEnn  eeffffeett,,  ttaappiieess  ddeerrrriièèrree  ddeess  ««  mmeessuurreess  ffaacciiaalleess  
ppoossiittiivveess  »»,,  ttoouutteess  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  MMaaccrroonn  oonntt  ééttéé  ccoonnççuueess  ccoommmmee  ddeess  aarrmmeess  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  mmaassssiivvee  dduu  
ssoocciiuuss..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  iill  yy  aa  ddeerrrriièèrree  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess  ttoouutt  uunn  pprrooggrraammmmee  ffiinneemmeenntt  ééllaabboorréé  ddee  ddééccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  lliieenn  ssoocciiaall..  
LLeess  pprroojjeettss  ooffffeennssiiffss  ddee  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoonntt  dd’’uunnee  aammpplleeuurr  eett  dd’’uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  iinnééddiitteess,,  ccee  qquuii  rriissqquuee  dd’’eennggeennddrreerr  ddeess  
rrééggrreessssiioonnss  tteelllleess,,  qquuee  cc’’eesstt  aauu  nniivveeaauu  aanntthhrrooppoollooggiiqquuee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ddaannss  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ssee  ccoonndduuiirree,,  ddee  vviivvrree,,  ddee  ppeennsseerr,,  
dd’’iimmaaggiinneerr,,  eett  mmêêmmee  ddee  rrééssiisstteerr,,  qquuee  cceess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  ppoouurrrraaiieenntt  ssee  ttrraadduuiirree..  DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  iill  eesstt  iinnuuttiillee  ddee  
pprréécciisseerr  qquuee  ssii  ccee  pprrooggrraammmmee  ppaarrvveennaaiitt  àà  êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee,,  ccee  ssoonntt  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  mmêêmmeess  ddee  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  llee  ssyyssttèèmmee  
ccaappiittaalliissttee  qquuii  sseerraaiieenntt  oobbéérrééeess  ddaannss  ccee  ppaayyss  ccoommmmee  cc’’eesstt  ddééjjàà  llee  ccaass  aaiilllleeuurrss..  DD’’ooùù  ll’’uurrggeennccee  ddee  ss’’yy  ooppppoosseerr  aavveecc  llaa  ddeerrnniièèrree  
éénneerrggiiee  eenn  aayyaanntt  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnsscciieennccee  ddeess  eennjjeeuuxx  ccoolloossssaauuxx  ddoonntt  iill  ss’’aaggiitt..  CC’’eesstt  àà  qquuooii  ccee  tteexxttee  ssoouuhhaaiittee  ccoonnttrriibbuueerr  eenn  
eexxaammiinnaanntt  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  lleess  mmooddèèlleess  eeuurrooppééeennss  ddoonntt  lleess  lliibbéérraauuxx  nnee  cceesssseenntt  ddee  ffaaiirree  llaa  rrééccllaammee,,  ppuuiiss  eenn  aannaallyyssaanntt  
sseess  ddéécclliinnaaiissoonnss  ««  hheexxaaggoonnaalleess  »»  eett  eennffiinn  eenn  aavvaannççaanntt  qquueellqquueess  rrééfflleexxiioonnss  ssyynntthhééttiiqquueess..  
  
  
  

II     LLEE  ««  MMOODDÈÈLLEE  BBRR IITTAANNNNIIQQUUEE  »»  (( aa sspp ee cc tt ss ))   
  
  

LL’’eennttrreepprriissee  ddee  rrééffoorrmmee  ssttrruuccttuurreellllee  ddee  ll’’EEttaatt  bbrriittaannnniiqquuee  aa  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dduu  pprroojjeett  ddee  TToonnyy  BBllaaiirr  qquuii  aa  rreepprriiss  ll’’eesssseennttiieell  ddee  ssoonn  
ccoonntteennuu  aauu  nnééoo--lliibbéérraalliissmmee22  hhéérriittéé  dduu  tthhaattcchhéérriissmmee  ttrriioommpphhaanntt  ddeeppuuiiss  11997799..  CCeett  hhéérriittaaggee  ffuutt  aassssuumméé  eett  rreennffoorrccéé  ppaarr  lleess  
ggoouuvveerrnneemmeennttss  nnééoo--ttrraavvaaiilllliisstteess  ssuucccceessssiiffss  ssoouuss  ddeess  ffoorrmmeess  ddiivveerrsseess  ::  pprriivvaattiissaattiioonnss  ssèècchheess,,  ppaarrtteennaarriiaattss  ppuubblliicc--pprriivvéé,,  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eenn  aaggeenncceess  aauuttoonnoommeess,,  uussaaggee  ggéénnéérraalliisséé  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  
ddee  ccoonnttrraattss  ppaarr  oobbjjeeccttiiffss  ddaannss  lleess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess,,  eettcc..  EEtt  ddee  ffaaiitt,,  ttoouutteess  lleess  ééqquuiippeess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ffoorrmmééeess  aapprrèèss  llaa  
vviiccttooiirree  dduu  LLaabboouurr  eenn  11999977  ééttaaiieenntt  llaarrggeemmeenntt  aaccqquuiisseess  aauuxx  tthhèèsseess  dduu  NNeeww  PPuubblliicc  MMaannaaggeemmeenntt..  CCeess  mméétthhooddeess  eett  cceess  nnoorrmmeess  
iissssuueess  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  aavvaaiieenntt  ttoouutteess  ppoouurr  ccrrééddoo  ««  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  »»  ((uunnee  nnoovvllaanngguuee  qquuii  lleeuurr  eesstt  cchhèèrree))  ggrrââccee  àà  
ddeess  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  ddoonntt  ««  llaa  ddéérréégguullaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  eett  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ssoonn  ccooûûtt  »»  ttiirrééeess  ppaarr  lleess  
ddééllooccaalliissaattiioonnss  iinndduussttrriieelllleess  eenn  AAssiiee  dduu  ssuudd--eesstt  àà  ppaarrttiirr  ddeess  aannnnééeess  11999900..  

AAiinnssii,,  ppoouurr  nn’’eenn  pprreennddrree  qquu’’uunn  eexxeemmppllee,,  TToonnyy  BBllaaiirr  aauurraa  iinnssttaalllléé  lleess  ccoonnttrraattss  zzéérroo  hheeuurree  ((ZZeerroo--hhoouurr  ccoonnttrraacctt)),,  ttaannddiiss  qquuee  
GGoorrddoonn  BBrroowwnn  lleess  aa  ccoonnsseerrvvééss  eett  DDaavviidd  CCaammeerroonn  ggéénnéérraalliissééss..  DDaannss  ccee  ttyyppee  ddee  ccoonnttrraatt,,  ll''eemmppllooyyeeuurr  nnee  mmeennttiioonnnnee  aauuccuunnee  
iinnddiiccaattiioonn  dd''hhoorraaiirreess  oouu  ddee  dduurrééee  mmiinniimmuumm  ddee  ttrraavvaaiill..  LL’’eemmppllooyyéé  nn’’eesstt  rréémmuunnéérréé  qquuee  ppoouurr  lleess  hheeuurreess  ttrraavvaaiillllééeess  eett  ddooiitt  
ppoouuvvooiirr  ssee  rreennddrree  ddiissppoonniibbllee  àà  nn''iimmppoorrttee  qquueell  mmoommeenntt  ddee  llaa  jjoouurrnnééee..  CCeerrtteess,,  cceess  eemmppllooyyééss  ppeeuuvveenntt  rreeffuusseerr  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  uunnee  
hheeuurree  oouu  ddeeuuxx,,  mmaaiiss  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  eennqquuêêtteess  ssoonntt  ffoorrmmeellss  ::  ppeerrssoonnnnee  nnee  ddiitt  nnoonn,,  ddee  ppeeuurr  ddee  nnee  pplluuss  ssee  vvooiirr  pprrooppoosseerr  llaa  
mmooiinnddrree  hheeuurree  ddee  ttrraavvaaiill..  

LLeess  ccoonnttrraattss  zzéérroo  hheeuurree  ssee  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  rrééppaanndduuss  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ll’’hhôôtteelllleerriiee  eett  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ((4455%%)),,  ddeess  
sseerrvviicceess  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ((3355%%))  mmaaiiss  ttoouucchheenntt  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  dd''eemmppllooiiss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  pplluuss  qquuaalliiffiiééss..  DDaannss  llaa  
ssaannttéé  oonn  eenn  ccoommppttee  pplluuss  ddee  116600  000000  ::  lleess  hhôôppiittaauuxx  oonntt  ccrréééé  ddeess  ««  bbaannqquueess  dd’’eemmppllooyyééss  »»  aanneesstthhééssiisstteess,,  rraaddiioolloogguueess,,  eettcc..  qquuii  
ttrraavvaaiilllleenntt  eenn  rroottaattiioonn  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  ccee  qquu’’oonn  ppeeuutt  aassssiimmiilleerr  àà  uunnee  ggeessttiioonn  ddeess  ssttoocckkss  ddee  ppiièècceess  ddééttaacchhééeess  eenn  
fflluuxx  tteenndduuss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  nn''ééttaanntt  ssoouuvveenntt  ssiiggnnééss  ppaarr  ll''eemmppllooyyeeuurr  qquuee  ddaannss  ll''ooppttiiqquuee  ddee  ppeerrcceevvooiirr  llaa  pprriimmee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddee  
11  550000  lliivvrreess  vveerrssééee  àà  ll’’eemmbbaauucchhee  ddee  cchhôômmeeuurrss  ddee  lloonngguuee  dduurrééee,,  lleess  ccoonnttrraattss  ppeeuuvveenntt  rraappiiddeemmeenntt  êêttrree  iinntteerrrroommppuuss..  

DDeeppuuiiss  llaa  ccrriissee  ddeess  SSuubbpprriimmeess  ddee  22000088,,  llee  pphhéénnoommèènnee  aa  pprriiss  uunnee  aammpplleeuurr  ccoonnssiiddéérraabbllee  eenn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee..  DDee  
nnoommbbrreeuusseess  ffiirrmmeess  lleess  uuttiilliisseenntt  ssuurr  uunnee  llaarrggee  éécchheellllee  ::  MMccDDoonnaalldd''ss  éévviiddeemmmmeenntt  ((9900%%  ddee  sseess  8833  000000  eemmppllooiiss)),,  SSuubbwwaayy,,  
BBuurrggeerr  KKiinngg,,  DDoommiinnoo''ss  PPiizzzzaa  ((9900%%  ddee  sseess  2233  000000  eemmppllooiiss)),,  SSppoorrttss  DDiirreecctt  ((9900%%  ddee  sseess  ccoonnttrraattss,,  ssooiitt  2200  000000  ppeerrssoonnnneess))  oouu  
eennccoorree  TTeessccoo,,  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ggrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn..  EEnn  22001155,,  aauu  RRooyyaauummee--UUnnii,,  oonn  rreecceennssaaiitt  eennvviirroonn  11,,55  mmiilllliioonn  ddee  ccoonnttrraattss  
aavveecc  qquueellqquueess  hheeuurreess  ppaarr  mmooiiss  ((qquuaattrree  ffooiiss  pplluuss  qquu’’eenn  22001100)),,  ssooiitt  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  dd’’uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  44%%  dduu  ttoottaall  ddeess  aaccttiiffss..  PPlluuss  ddee  
ttrreeiizzee  ppoouurr  cceenntt  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  ppeeuuvveenntt  aaiinnssii  aappppeelleerr  cceess  eessccllaavveess  eenn  ccllaaqquuaanntt  ddeess  ddooiiggttss  ::  ddaannss  4422%%  ddeess  ccaass,,  iillss  nnee  lleess  
pprréévviieennnneenntt  qquuee  1122hh  àà  ll’’aavvaannccee  eett  ppoouurr  66%%  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  lleeuurr  hheeuurree  ddee  ttrraavvaaiill  eesstt  aannnnuullééee  aauu  ddeerrnniieerr  mmoommeenntt..  

VVooiiccii  ccoommmmeenntt  ttoouuss  lleess  pprreemmiieerrss  mmiinniissttrreess  bbrriittaannnniiqquueess  ssuucccceessssiiffss  ddeeppuuiiss  11999966  oonntt,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  
ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ««  dd’’iinnvveerrsseerr  llaa  ccoouurrbbee  dduu  cchhôômmaaggee  »»,,  rreeccrréééé  uunnee  ccaattééggoorriiee  ssoocciiaallee,,  ««  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ppaauuvvrreess  »»,,  
qquuee  ll’’oonn  ccrrooyyaaiitt  ddiissppaarruuee  eenn  EEuurrooppee  ddeeppuuiiss  llee  XXIIXXee  ssiièèccllee..  MMooddeerrnniisseerr  llee  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  eenn  ll’’aaddaappttaanntt  aauu  XXXXIIee  ssiièèccllee  ddiisseenntt--
iillss……  PPaarrccee  qquu’’iill  aa  pprriiss  qquueellqquueess  lloonngguueeuurrss  dd’’aavvaannccee  ssuurr  sseess  ccoonnccuurrrreennttss  eeuurrooppééeennss,,  nnoouuss  sseerroonnss  aammeennééss  àà  rreevveenniirr  ssuurr  
ll’’uullttrraalliibbéérraalliissmmee  bbrriittaannnniiqquuee  ddaannss  lleess  rrééfflleexxiioonnss  ccoonncclluussiivveess..  
  
  
  

II II     LLEE  ««  MMOODDÈÈLLEE  AALLLLEEMMAANNDD  »»  (( aasspp eecc tt ss ))   
  
  

TTrrooiiss  aannss  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  sseeccoonndd  mmaannddaatt  eenn  22000055,,  GGeerrhhaarrdd  SScchhrrööddeerr,,  eexx--ddiirriiggeeaanntt  dduu  SSPPDD  rreeccoonnvveerrttii  ddaannss  lleess  
aaffffaaiirreess,,  aavvaaiitt  llaannccéé  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  ttoottaallee  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  oouuvvrriieerr  aalllleemmaanndd..  LLee  ppaarraallllèèllee  eesstt  ffrraappppaanntt  
aavveecc  ccee  qquuii  ssee  ttrraammee  ddeeppuuiiss  uunn  aann  eenn  FFrraannccee33..  EEnn  ffaaiitt,,  lleess  llooiiss  HHaarrttzz  oonntt  iinnssppiirréé  llee  rraappppoorrtt  AAttttaallii,,  lleess  llooiiss  MMaaccrroonn,,  llaa  llooii  EEll  
KKhhoommrrii  eett  llee  pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ddee  MMaaccrroonn..  VVooyyoonnss  cceellaa  ddee  pplluuss  pprrèèss..  
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PPeetteerr  HHaarrttzz  ««  llee  ffaacciilliittaatteeuurr  »»  

CC’’eesstt  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11997700  eett  11998800  qquuee  PPeetteerr  HHaarrttzz  ssee  ffeerraa  ccoonnnnaaîîttrree  lloorrss  dduu  ««  ddééggrraaiissssaaggee  »»  dduu  ggrroouuppee  ssiiddéérruurrggiiqquuee  
DDiilllliinnggeerr  HHuuttttee  SSaaaarrssttaahhll  AAGG,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  AArrcceelloorr  MMiittttaall..  IIll  nnééggoocciiee  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee  dduu  LLaanndd  ddee  
ll’’ééppooqquuee  ––  OOsskkaarr  LLaaffoonnttaaiinnee,,  ffuuttuurr  ffoonnddaatteeuurr  ddee  DDiiee  LLiinnkkee  ––  uunn  ppllaann  ssoocciiaall  rraammeennaanntt  lleess  eeffffeeccttiiffss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  3388..000000  àà  
1111..0000  ssaallaarriiééss  ssaannss  lliicceenncciieemmeenntt,,  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  pprréérreettrraaiitteess,,  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  eett  lleess  aaiiddeess  dd’’ÉÉttaatt  àà  llaa  mmoobbiilliittéé..  

EEnn  jjaannvviieerr  11999933,,  FFeerrddiinnaanndd  PPiieecchh,,  qquuii  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  ddee  pprreennddrree  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  ggrroouuppee  VVoollkksswwaaggeenn  vveeuutt  ««  aamméélliioorreerr  llaa  
pprroodduuccttiivviittéé  »»  eett  ssee  ddééffaaiirree  ddee  3300..000000  ddeess  111111..000000  ssaallaarriiééss..  IIll  ffaaiitt  aappppeell  àà  PPeetteerr  HHaarrttzz  qquuii  mmeett  eenn  ppllaaccee  1100..000000  pprréérreettrraaiitteess,,  
rréédduuiitt  llaa  dduurrééee  ccoonnvveennttiioonnnneellllee  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  3366  hh  àà  2288,,88  hh  eett  llee  ssaallaaiirree  ddee  1122  àà  1155%%  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell..  HHaarrttzz  aa  
aaiinnssii  ddéévveellooppppéé  ssoonn  ppllaann  ssuurr  33  aaxxeess  ::  11))  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ddee  44  jjoouurrss  ;;  22))  eennttrrééee  
pprrooggrreessssiivvee  ddee  jjeeuunneess  oouuvvrriieerrss  ffoorrmmééss  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  ((aavveecc  ddeess  ssaallaaiirreess  ddee  ddéébbuuttaannttss))  eett  ssoorrttiiee  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  ssaallaarriiééss  
pprroocchheess  ddee  llaa  rreettrraaiittee  ((lleess  ggrrooss  ssaallaaiirreess))  ;;  33))  lloonngguueess  ppéérriiooddeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  aalltteerrnnaanntt  aavveecc  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  ttrraavvaaiill  àà  
tteemmppss  pplleeiinn..  

AAuuttrree  ssppéécciiffiicciittéé  ddee  ««  llaa  mméétthhooddee  HHaarrttzz  »»  ::  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssoonntt  mmeennééeess  ttaammbboouurr  bbaattttaanntt..  LLee  11eerr  ooccttoobbrree  11999933  HHaarrttzz  eesstt  
nnoommmméé  ddiirreecctteeuurr  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  VVWW..  LL’’aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  ssyynnddiiccaattss  eesstt  vvoottéé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  llee  1155  ddéécceemmbbrree  eett  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  llee  
11eerr  jjaannvviieerr  11999944..  LLaa  mmeennaaccee  ddee  3300..000000  lliicceenncciieemmeennttss  aa  ffaaiitt  ««  pplliieerr  »»  lleess  ddiirreeccttiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  dd’’IIGG  MMeettaallll  eett  ddee  llaa  DDGGBB..  CCeettttee  
ddeerrnniièèrree,,  ddééjjàà  llaarrggeemmeenntt  hhaabbiittuuééee  àà  llaa  ccooggeessttiioonn  aavveecc  llee  ppaattrroonnaatt,,  vvaa  aapppprrooffoonnddiirr  ssoonn  ttoouurrnnaanntt  ccoollllaabboorraattiioonnnniissttee44..  PPaarr  ssoonn  
aammpplleeuurr,,  ssaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  eett  llaa  rraappiiddiittéé  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  ccee  ttyyppee  dd’’aaccccoorrdd  ccrrééee  uunn  pprrééccééddeenntt  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  hhiissttoorriiqquuee..  

EEnn  11999999,,  aalloorrss  qquuee  lleess  ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess  aalllleemmaannddss  ssoonntt  rreevveennuuss  aauu  ppoouuvvooiirr  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  aapprrèèss  llee  lloonngg  rrèèggnnee  
dd’’HHeellmmuutt  KKoohhll,,  HHaarrttzz  mmeett  eenn  ppllaaccee  ll’’ooppéérraattiioonn  55000000  xx  55000000  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  IIGG  MMeettaallll..  CC’’eesstt  ll’’ééppooqquuee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  
ffiilliiaallee  ddee  VVWW  ooùù  ssoonntt  eemmbbaauucchhééss  55000000  ssaallaarriiééss  ppaayyééss  55000000  mmaarrkkss  bbrruutt  ppaarr  mmooiiss,,  uunn  ssaallaaiirree  iinnfféérriieeuurr  ddee  1155%%  eennvviirroonn  àà  cceelluuii  
ddee  llaa  mmaaiissoonn--mmèèrree..  ÀÀ  ttrraavveerrss  ««  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’oobbjjeeccttiiffss  »»,,  HHaarrttzz  yy  rrééiinnvveennttee  llee  ttrraavvaaiill  àà  llaa  ttââcchhee  ((lleess  oouuvvrriieerrss  ddooiivveenntt  ttrraavvaaiilllleerr  
llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  rreemmpplliirr  uunn  pprrooggrraammmmee  ddoonnnnéé))..  EEnn  pprraattiiqquuee,,  VVoollkksswwaaggeenn  aa  ffaaiitt  ttrraavvaaiilllleerr  lleess  oouuvvrriieerrss  ddee  cceettttee  ffiilliiaallee  
4455hh  aauu  lliieeuu  ddeess  2288,,88  hh  pprroommiisseess..  HHaarrttzz  ccrrééee  aauussssii  llee  ««  ccoommppttee  ééppaarrggnnee  tteemmppss  »»  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  ssttoocckkeerr  lleess  hheeuurreess  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eeffffeeccttuuééeess  ((ssaannss  ddéébboouurrss  eett  ssaannss  dd’’iinnttéérrêêttss))  aaffiinn  ddee  ppoouusssseerr  àà  ppaarrttiirr  pplluuss  ttôôtt  eenn  rreettrraaiittee  eett  aaiinnssii  éévviitteerr  ddee  
ppaayyeerr  lleess  ssaallaaiirreess  éélleevvééss  ddee  ffiinn  ddee  ccaarrrriièèrree  ((dd’’uunnee  ppiieerrrree  ttrrooiiss  ccoouuppss))..  
  

LLeess  ddeessssoouuss  ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ««  HHaarrttzz  »»  
PPoouurr  ffaaiirree  ppaasssseerr  cceess  aaccccoorrddss  aauupprrèèss  dd’’IIGG  MMeettaallll,,  iill  aarrrroossee  KKllaauuss  VVoollkkeerrtt,,  ffiigguurree--ddee--pprroouuee  dduu  ssyynnddiiccaatt,,  aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  dduu  
ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee,,  dd’’uunnee  ssoommmmee  ddee  22,,66  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ccuummuullééss  eett  ccee  àà  ttrraavveerrss  ddiivveerrsseess  pprriimmeess,,  ««  sseerrvviicceess  eenn  nnaattuurree  »»  oouu  
ffiinnaanncceemmeennttss  ddee  vvooyyaaggeess  ssoouuss  lleess  ttrrooppiiqquueess,,  ccoommmmee  llaa  pprreessssee  ll’’aa  rréévvéélléé  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  PPeetteerr  HHaarrttzz  sseerraa  ccoonnddaammnnéé  llee  2255  jjaannvviieerr  
22000077  àà  22  aannss  ddee  pprriissoonn  aavveecc  ssuurrssiiss  eett  àà  557766..000000  eeuurrooss  dd’’aammeennddee  ppoouurr  sseerrvviicceess  rreenndduuss……  
  

EEnn  22000022,,  PPeetteerr  HHaarrttzz  eesstt  aappppeelléé  ppaarr  ssoonn  ccaammaarraaddee  GGeerrhhaarrdd  SScchhrrööddeerr  
GGeerrhhaarrdd  SScchhrrööddeerr  ll’’aappppeellllee  llee  2222  fféévvrriieerr  22000022  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  ««  CCoommmmiissssiioonn  ppoouurr  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  cchhôômmaaggee  eett  llaa  
rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll’’ooffffiiccee  ffééddéérraall  dduu  ttrraavvaaiill  »»,,  ccoommppoossééee  ddee  ppaattrroonnss,,  ddee  ssyynnddiiccaalliisstteess  eett  dd’’eexxppeerrttss  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill..  LLee  
rraappppoorrtt  eesstt  bboouucclléé  llee  1166  aaooûûtt  22000022  eett  ssee  ttrraadduuiitt  ppaarr  llee  llaanncceemmeenntt,,  llee  1144  mmaarrss  22000033  ddeevvaanntt  llee  BBuunnddeessttaagg,,  dduu  ffaammeeuuxx  ««  AAggeennddaa  
22001100  »»  qquuii  ssee  ddéécclliinnee  aauuttoouurr  ddee  qquuaattrree  ««  ppaaqquueettss  ddee  llooiiss  »»  qquuii  ffuurreenntt  aaddooppttééss  ssoouuss  ll’’aappppeellllaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  llooiiss  ««  ppoouurr  ddeess  
sseerrvviicceess  mmooddeerrnniissééss  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  »»..  
  

HHaarrttzz  II,,  eesstt  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000033  eett  eennttrraaîînnaaiitt  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’aaggeenncceess  dd''iinnttéérriimm  ((PPeerrssoonnaall  SSeerrvviiccee  
AAggeennttuurreenn))  rraattttaacchhééeess  aauuxx  aaggeenncceess  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll''eemmppllooii  eett  cchhaarrggééeess  ddee  pprrooppoosseerr  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  aauuxx  ddeemmaannddeeuurrss  
dd''eemmppllooii..  CC’’eesstt  ddee  cceettttee  ééppooqquuee  qquuee  ddaattee  ««  ll’’eemmppllooii  aacccceeppttaabbllee,,  rraaiissoonnnnaabbllee  oouu  ssuuppppoorrttaabbllee  »»  qquuii  aa  ééttéé  ddééffiinnii  aaiinnssii  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  
ttoouutt  eemmppllooii  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  aauu--ddeessssuuss  ddeess  ccaappaacciittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  mmeennttaalleess  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr..  LL’’aacccceeppttaattiioonn  dd’’uunn  eemmppllooii  eesstt  
oobblliiggaattooiirree,,  mmêêmmee  ssii  cceellaa  iimmpplliiqquuee  uunn  ddéémméénnaaggeemmeenntt  llooiinnttaaiinn,,  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  sseecctteeuurr  ddee  mmééttiieerr,,  oouu  uunn  ssaallaaiirree  pplluuss  bbaass  
qquuee  llee  pprrééccééddeenntt..  EEnn  oouuttrree,,  aavvaanntt  cceettttee  llooii,,  cc''ééttaaiitt  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  ll''eemmppllooii  ddee  pprroouuvveerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ««  rraaiissoonnnnaabbllee  »»  ddee  ll''eemmppllooii  
pprrooppoosséé  àà  uunn  cchhôômmeeuurr  aalloorrss  qquuee  ddeeppuuiiss  22000033,,  cc''eesstt  aauu  cchhôômmeeuurr  ddee  pprroouuvveerr  ppoouurrqquuooii  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  aacccceepptteerr  tteellllee  oouu  tteellllee  
ooffffrree  dd''eemmppllooii..  
AAuu  11eerr  rreeffuuss  dd''uunnee  ««  ooffffrree  dd''eemmppllooii  rraaiissoonnnnaabbllee  »»,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll''aallllooccaattiioonn  eesstt  rréédduuiitt  ddee  3300%%  ppeennddaanntt  33  mmooiiss..  AAuu  22èèmmee  rreeffuuss,,  
eellllee  eesstt  rréédduuiittee  ddee  6600%%  ppeennddaanntt  33  mmooiiss..  AAuu  33èèmmee  rreeffuuss,,  ll''aallllooccaattiioonn  eesstt  ssuussppeenndduuee  ppeennddaanntt  33  mmooiiss..  TToouutt  rreennddeezz--vvoouuss  mmaannqquuéé  
ssaannss  rraaiissoonn  vvaallaabbllee  eennttrraaîînnee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  1100%%  ccuummuullaabbllee  ssuurr  ttrrooiiss  mmooiiss..  
EEnn  oouuttrree,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  rreeccoouurrss  aauu  ttrraavvaaiill  tteemmppoorraaiirree  oonntt  ééttéé  aallllééggééeess  eenn  nnee  ddéélliimmiittaanntt  pplluuss  llaa  dduurrééee  mmaaxxiimmaallee  ddeess  
mmiissssiioonnss  ppoouurr  ccee  ttyyppee  dd’’eemmppllooiiss..  
  

HHaarrttzz  IIII  eesstt  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  eenn  aavvrriill  22000033..  EEllllee  ccrrééééee  lleess  ccoonnttrraattss  aappppeellééss  ««  mmiinnii--jjoobbss  »»  ::  1155hh  hheebbddoommaaddaaiirreess,,  445500  €€  
mmeennssuueellss  ddeeppuuiiss  22001133,,  ppaass  ddee  ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  eett  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ppaattrroonnaalleess  rréédduuiitteess,,  ccee  qquuii  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  pprréétteennddrree  
aauuxx  aallllooccaattiioonnss  cchhôômmaaggee  nnii  àà  ll''aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ccoottiissaattiioonn  rreettrraaiittee  rreessttee  ooppttiioonnnneellllee..  EEllllee  ccrrééééee  aauussssii  ddeess  
ccoonnttrraattss  ddéénnoommmmééss  ««  mmiiddii--jjoobbss  »»  ((885500  eeuurrooss  mmeennssuueellss,,  ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  eett  ppaattrroonnaalleess  rréédduuiitteess)),,  ttrrèèss  pprriissééss  ddaannss  llee  
ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill,,  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  cchheezz  lleess  aarrttiissaannss  ::  ssii  bbiieenn  qquuee  ddaannss  lleess  ééqquuiippeess  ddee  mméénnaaggee  ddeess  hhôôtteellss  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  
ppaarrtt  ddee  ssaallaarriiééss  eesstt  ppaassssééee  ddee  8800%%  àà  1155%%  eenn  1155  aannss  ccaarr  cceess  ppoosstteess  oonntt  ééttéé  eexxtteerrnnaalliissééss  eenn  mmiinnii--jjoobbss  àà  ddeess  eennttrreepprriisseess  
eexxttéérriieeuurreess..  
77,,44  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt  uunn  ccoonnttrraatt  mmiinnii--jjoobb  eenn  22001122  ;;  cceellaa  ccoonncceerrnnaaiitt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddeess  ééttuuddiiaannttss,,  ddeess  ffeemmmmeess  eett  
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lleess  rreettrraaiittééss..  44,,7766  mmiilllliioonnss  dd’’eennttrree--eelllleess  nn''aavvaaiieenntt  ppaass  dd''aauuttrree  ssaallaaiirree  qquuee  ccee  mmiinnii--jjoobb..  AAuu  ttoottaall,,  4400%%  ddeess  ssaallaarriiééss  aavvaaiieenntt  uunn  
ssaallaaiirree  mmeennssuueell  nneett  iinnfféérriieeuurr  àà  11000000  eeuurrooss  eenn  22001111  ((àà  cceettttee  ééppooqquuee  llee  SSMMIIGG  ééttaaiitt  ddee  11110000  €€  nneett  eenn  FFrraannccee))..  
CCeettttee  llooii  ééttaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ddeessttiinnééee  àà  ffaacciilliitteerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ssttaattuutt  dd''aauuttoo--eennttrreepprreenneeuurr,,  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssttaarrttuuppss55  eett  
aammoorrççaaiitt  llaa  rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  cchhôômmaaggee  eenn  rreeggrroouuppaanntt  ttoouuss  lleess  bbuurreeaauuxx  dd''eemmppllooii  llooccaauuxx  eenn  gguuiicchheettss  
uunniiqquueess  ((JJoobb  cceenntteerrss))..  
  

HHaarrttzz  IIIIII,,  eesstt  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  eenn  jjaannvviieerr  22000044..  EEllllee  rreessttrruuccttuurree  ll’’OOffffiiccee  ffééddéérraall  dduu  ttrraavvaaiill  eenn  AAggeennccee  ffééddéérraallee  ppoouurr  ll''eemmppllooii,,  
qquuii  cceessssee  dd’’êêttrree  uunnee  aauuttoorriittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppoouurr  ddeevveenniirr  uunnee  ««  eennttrreepprriissee  eeffffiiccaaccee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  cclliieennttss  »»..  ÀÀ  ll''éécchheelloonn  llooccaall,,  
lleess  JJoobb  cceenntteerrss,,  ssoonntt  ddiirreecctteemmeenntt  ppllaaccééss  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll''AAggeennccee  ffééddéérraallee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ccoommppoossééee  ddee  ssaallaarriiééss  ddee  ddrrooiitt  
pprriivvéé  iinnssttaallllééss  àà  NNuurreemmbbeerrgg..  PPoouurr  pprréétteennddrree  aauuxx  iinnddeemmnniittééss  ddee  cchhôômmaaggee,,  llaa  ppéérriiooddee  dd''aaffffiilliiaattiioonn  mmiinniimmaallee  eesstt  aalllloonnggééee  ((11  aann  
ssuurr  lleess  22  aannnnééeess  pprrééccééddeenntt  ll''iinnssccrriippttiioonn  aauu  cchhôômmaaggee  ccoonnttrree  11  aann  ssuurr  lleess  33  aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess  aauuppaarraavvaanntt))..  
  

HHaarrttzz  IIVV  eesstt  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  eenn  jjaannvviieerr  22000055  eett  iinnttrroodduuiitt  ddaannss  llee  lliivvrree  22  dduu  ccooddee  ddeess  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  uunnee  nnoouuvveellllee  
««  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ddee  bbaassee  ppoouurr  lleess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooiiss  »»  ((nnoovvllaanngguuee  mmaassqquuaanntt  uunnee  rrééggrreessssiioonn  ssoocciiaallee))..  CCeellaa  eennttrraaîînnee  llaa  
rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  dd''iinnddeemmnniissaattiioonn  ddee  2266  àà  1122  mmooiiss  ((1188  mmooiiss  ppoouurr  lleess  cchhôômmeeuurrss  ddee  pplluuss  ddee  5555  aannss))  ddoonntt  llee  vveerrsseemmeenntt  
eesstt  ssoouummiiss  aauu  dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess  ««  rrèègglleess  iinncciittaattiivveess  »»  ::  aauu  11eerr  mmaannqquueemmeenntt,,  ssuussppeennssiioonn  ddee  ll''aallllooccaattiioonn  ppeennddaanntt  33  sseemmaaiinneess  ;;  aauu  
22ee,,  ssuussppeennssiioonn  dduurraanntt  66  sseemmaaiinneess  ;;  aauu  33ee,,  ssuussppeennssiioonn  ddee  1122  sseemmaaiinneess..  AAuu  44ee  mmaannqquueemmeenntt,,  ppaassssaaggee  aauu  rrééggiimmee  ddee  ll''aassssiissttaannccee  ––  
llee  rrééggiimmee  SSGGBB  IIII,,  ccoommmmee  ppoouurr  lleess  cchhôômmeeuurrss  ddee  pplluuss  dd’’uunn  aann  ––  aavveecc  uunn  mmiinniimmaa  ssoocciiaall  dd''eennvviirroonn  338800  €€  ppaarr  mmooiiss  ddoonntt  llee  
vveerrsseemmeenntt  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ssoouummiiss  aauuxx  rrèègglleess  ddeess  JJoobb  cceenntteerrss  cciittééss  pplluuss  hhaauutt..  
PPoouurr  lleess  cchhôômmeeuurrss  ddee  pplluuss  ddee  22  aannss,,  ddeess  eemmppllooiiss  ppaayyééss  ddee  11  àà  22,,55  €€  ddee  ll’’hheeuurree  ((9900  000000  eenn  22001166))  ––  ccuummuullaabblleess  aavveecc  uunn  rrééggiimmee  
dd’’aassssiissttaannccee  ddoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’éélliiggiibbiilliittéé  oonntt  ééttéé  dduurrcciieess  ––  ssoonntt  pprrooppoossééss  ppaarr  lleess  ccoommmmuunneess  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  aavveecc  uunn  
mmaaxxiimmuumm  ddee  3300  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee  eett  nnee  ssoonntt  ppaass  ssoouummiiss  aauuxx  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ((rréécceemmmmeenntt,,  llee  mmêêmmee  ttyyppee  ddee  ««  jjoobb  »»,,  
mmaaiiss  àà  00,,8800  €€  //  hh  aa  ééttéé  pprrooppoosséé  ppoouurr  lleess  mmiiggrraannttss))..  MMaaiiss  aatttteennttiioonn  ::  ««  SSii  ttoonn  aaggeenntt  ddee  jjoobb  cceenntteerr  nn’’aa  ppaass  rreemmppllii  sseess  qquuoottaass,,  iill  rriissqquuee  ddee  ttee  
ffoorrcceerr  àà  ffaaiirree  uunn  jjoobb  àà  uunn  eeuurroo  »»,,  eexxpplliiqquuee  uunnee  aanncciieennnnee  cchhôômmeeuussee  ((eennqquuêêttee  àà  BBeerrlliinn  ::  uurr11..ccaa//qqwwaann66))..  
  

LLaa  rrééaaccttiioonn  eett  lleess  mmoobbiilliissaattiioonnss  ««  AAnnttii--HHaarrttzz  »»  ::  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  rriippoossttee  ssaannss  ssuuccccèèss  
AAuu  mmoommeenntt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eett  ssuurrttoouutt  àà  ll’’ééttéé  22000044,,  pplluussiieeuurrss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddiitteess  ««  dduu  lluunnddii  »»  oonntt  eeuu  uunnee  aammpplleeuurr  
iimmppoorrttaannttee  ::  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  LLäännddeerr  ddee  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss,,  ssoouuttiieenntt  àà  pplluuss  ddee  9955%%  cceess  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  
ddééffiilleenntt  aauu  ccrrii  ddee  ««  HHaarrttzz  ddooiitt  ss’’eenn  aalllleerr,,  nnoouuss  vvoouulloonnss  ttrraavvaaiilllleerr  !!  »»  ((ssiicc))..  LLeess  ddiirreeccttiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ssee  ttiieennnneenntt  eenn  mmaarrggee  dduu  
mmoouuvveemmeenntt  eett  rreeffuusseenntt  ddee  ssee  jjooiinnddrree  aauuxx  mmoobbiilliissaattiioonnss..  AAiinnssii  llaa  DDGGBB  ddééccrriitt  cceess  mmaanniiffeessttaannttss  ccoommmmee  ddeess  ««  eennjjôôlleeuurrss  qquu’’iill  
nnee  ffaauutt  ppaass  ssuuiivvrree  »»  eett  ddeemmaannddee  ssiimmpplleemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  22000055,,  uunn  aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  rrèègglleess  aavveecc  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''uunn  ssmmiicc  eett  dduu  
mmiinniimmuumm  ssoocciiaall  àà  550000  eeuurrooss  ppaarr  mmooiiss……  
  

LLeess  pprriinncciippaalleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceess  rrééffoorrmmeess  oonntt  ééttéé  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  
--  CCrrééaattiioonn  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eemmppllooiiss  ((pprrèèss  ddee  22,,55  mmiilllliioonnss))  mmaaiiss  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell,,  eenn  CCDDDD  oouu  eenn  mmiinnii//mmiiddii--
jjoobbss  ::  ++3333%%  ddee  tteemmppss  ppaarrttiieellss  ccoonnttrree  ++22,,44%%  ppoouurr  lleess  tteemmppss  pplleeiinnss  eennttrree  22000044  eett  22001122..  
--  LLeess  cchhôômmeeuurrss  ddee  lloonngguuee  dduurrééee  qquuii  nn''oonntt  ppaass  rrééuussssii  àà  rrééiinnttééggrreerr  llee  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  oonntt  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  bbaaiissssee  iimmppoorrttaannttee  ddee  
lleeuurrss  rreevveennuuss..  
--  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  aauuttrreess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''OOCCDDEE,,  uunnee  ppaarrtt  ddeess  aaccttiiffss  aayyaanntt  rreettrroouuvvéé  uunn  eemmppllooii  ttoommbbee  ggéénnéérraalleemmeenntt  
ssoouuss  llee  sseeuuiill  ddee  ppaauuvvrreettéé  àà  ccaauussee  ddee  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttyyppee  CCDDDD  oouu  mmiinnii//mmiiddii--jjoobbss  aauu  ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  
22000000..  
--  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  iill  yy  aa  eeuu  uunnee  hhaauussssee  ddeess  iinnééggaalliittééss,,  ddee  llaa  pprrééccaarriittéé  ssoocciiaallee  eett  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  ::  

LLeess  iinnééggaalliittééss  nn''oonntt  cceesssséé  dd''aauuggmmeenntteerr  ((++  1122%%))  aauu  ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  22000000..  
LLee  rriissqquuee  ddee  ppaauuvvrreettéé  ss''eesstt  aaccccrruu  ppoouurr  lleess  cchhôômmeeuurrss  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell..  
LLee  ttaauuxx  ddee  ppaauuvvrreettéé  ((6600%%  dduu  ssaallaaiirree  mmééddiiaann))  eesstt  ppaasssséé  ddee  1122,,55  àà  1155,,22%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  eennttrree  22000000  eett  22001122..  
2255%%  ddeess  ssaallaarriiééss  nnee  bbéénnééffiicciieenntt  ppaass  ddee  ll''aassssuurraannccee  ssoocciiaallee..  ((LLeess  ÉÉcchhooss,,  uurr11..ccaa//qqwwaajjtt))  

  

LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ssttoocckk  ddee  pprrééccaaiirreess  ccoorrvvééaabblleess  eett  ssoorrttiiss  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  dduu  cchhôômmaaggee  
PPoouurr  ccoommpprreennddrree  uunn  ppeeuu  mmiieeuuxx  llaa  ccaassssee  ssoocciiaallee  iinndduuiittee  ppaarr  HHaarrttzz  IIVV  aauuttrreemmeenntt  qquuee  ppaarr  ddeess  tteexxtteess  ddee  llooiiss  eett  lleess  ssttaattiissttiiqquueess,,  
vvooyyoonnss  llee  qquuoottiiddiieenn  aauuqquueell  lleess  ««  HHaarrttzziiss  »»  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss..  VVooiirr  ééggaalleemmeenntt  àà  ccee  ssuujjeett  llee  ffiillmm  ddee  KKeenn  LLooaacchh,,  ««  MMooii  DDaanniieell  
BBllaakkee  »»  ccaarr  iill  yy  aa  ddee  ttrrèèss  ffoorrtteess  ssiimmiilliittuuddeess  eennttrree  llaa  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee  eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee..  

JJuussqquu’’aauuxx  llooiiss  HHaarrttzz,,  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  lliicceenncciiéé  eenn  AAlllleemmaaggnnee  ppoouuvvaaiitt  ttoouucchheerr  uunnee  aallllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  6600%%  
ddee  ssoonn  ddeerrnniieerr  ssaallaaiirree  nneett  ppeennddaanntt  uunnee  dduurrééee  ddee  1122  àà  2266  mmooiiss..  DDééppaassssééee  cceettttee  ppéérriiooddee,,  llee  cchhôômmeeuurr  ppeerrcceevvaaiitt  uunnee  aaiiddee  
ffiinnaannccééee  ppaarr  lleess  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess  qquuii  rreepprréésseennttaaiitt  5533%%  dduu  ddeerrnniieerr  ssaallaaiirree  eett  cceess  ddrrooiittss  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  lliimmiittééss  ddaannss  llee  tteemmppss..  

PPoouurr  ssyynntthhééttiisseerr  lleess  eeffffeettss  ddeess  llooiiss  HHaarrttzz,,  oonn  eesstt  cchhôômmeeuurr  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  ((ssoouuss  rréésseerrvvee  dd’’aavvooiirr  ssuuffffiissaammmmeenntt  ccoottiisséé)),,  
ppuuiiss  oonn  ssoorrtt  dduu  ssyyssttèèmmee  cchhôômmaaggee  ppoouurr  ddeevveenniirr  ««  HHaarrttzzii  »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aallllooccaattaaiirree  dd’’uunnee  aaiiddee  ssoocciiaallee  ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss..  DDuu  
ddoommaaiinnee  dduu  ddrrooiitt  oonn  ppaassssee  aauu  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’aassssiissttaannccee……  
DDééjjàà  ssaannss--eemmppllooii,,  llee  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoommbbaattttaanntt  ddéébbuuttee  ::  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ss’’iinnssccrriirree,,  uunnee  vvéérriittaabbllee  eennqquuêêttee  eesstt  mmeennééee  ssuurr  vvoottrree  vviiee  
ppeerrssoonnnneellllee,,  vvoottrree  ffaammiillllee,,  vvooss  rreellaattiioonnss  eett  ssuurrttoouutt  vvooss  rreessssoouurrcceess..  EEnn  pplluuss  ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr  llee  rreelleevvéé  ddee  ccoommppttee  ddeess  ssiixx  
ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ll’’aaggeennccee  aa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  ttoouuss  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  vvoottrree  ccoommppttee  ssaannss  vvoouuss  eenn  iinnffoorrmmeerr  aauu  
pprrééaallaabbllee  ::  llee  ««  sseeccrreett  bbaannccaaiirree  »»  nn’’eexxiissttee  pplluuss..  TToouuttee  ssoommmmee  nnoonn  ddééccllaarrééee  aarrrriivvaanntt  ssuurr  vvoottrree  ccoommppttee  eesstt  ddéédduuiittee  ddee  vvooss  
aallllooccaattiioonnss..  DDee  pplluuss,,  uunnee  vvéérriittaabbllee  eennqquuêêttee  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  vvooss  bbiieennss,,  jjuussqquu’’àà  ddéédduuiirree  ddee  vvooss  aallllooccaattiioonnss  
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ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssoommmmeess  pprréésseenntteess  ssuurr  lleess  lliivvrreettss  dd’’aassssuurraannccee  vviiee,,  bbiijjoouuxx  eett  oobbjjeettss  ddee  vvaalleeuurrss,,  lliivvrreettss  dd’’ééppaarrggnnee  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  
eennffaannttss  mmiinneeuurrss……  

LLee  jjoobb--cceenntteerr  ppeeuutt  vvoouuss  oobblliiggeerr  àà  rreevveennddrree  vvoottrree  vvooiittuurree  ssii  cceellllee--ccii  ddééppaassssee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  55000000  eeuurrooss  ppoouurr  eenn  aacchheetteerr  uunnee  
mmooiinnss  cchhèèrree  eett,,  cceerriissee  ssuurr  llee  ggââtteeaauu,,  ssuussppeennddrree  ll’’aallllooccaattiioonn  ppeennddaanntt  qquuee  vvoouuss  vviivveezz  ddee  llaa  ddiifffféérreennccee  !!  EEtt  ppoouurr  qquueellllee  ssoommmmee  ??  
338822  eeuurrooss  mmeennssuueellss  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22001133..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llee  llooggeemmeenntt  ::  llee  jjoobb--cceenntteerr  ppeeuutt  vvoouuss  oobblliiggeerr  eenn  ttaanntt  
qquu’’aallllooccaattaaiirree  àà  ddéémméénnaaggeerr  ssii  vvoottrree  llooggeemmeenntt  eesstt  jjuuggéé  ttrroopp  ggrraanndd  ::  2255  mm22  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  uunn  ccéélliibbaattaaiirree..  SSii  
vvoottrree  eennffaanntt  eesstt  ââggéé  ddee  00  àà  1144  aannss,,  vvoouuss  ppeerrcceevveezz  22,,6622  eeuurrooss  ppaarr  jjoouurr  ppoouurr  llee  ffaaiirree  mmaannggeerr……  SSii  vvoouuss  êêtteess  cchhôômmeeuurr  ddee  lloonngguuee  
dduurrééee,,  llee  jjoobb--cceenntteerr  ppeeuutt  vvoouuss  oobblliiggee  àà  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ««  JJoobbss  àà  11  €€  ddee  ll’’hheeuurree  »»  qquuii  éécchhaappppeenntt  aauu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ::  ppaass  ddee  ddrrooiitt  ddee  
ggrrèèvvee,,  ppaass  ddee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  ppaass  ddee  vvaaccaanncceess,,  eenn  ccaass  dd’’aarrrrêêtt  mmaallaaddiiee  llee  ssaallaaiirree  nn’’eesstt  ppaass  vveerrsséé,,  lleess  ccoottiissaattiioonnss  rreettrraaiitteess  ssoonntt  
rriiddiiccuulleess  eett  aauu  pprreemmiieerr  rreeffuuss,,  ll’’aallllooccaattiioonn  ddee  bbaassee  eesstt  aammppuuttééee..  CCeellaa  ss’’aappppeellllee  ddeevveenniirr  ««  HHaarrttzzii  »»,,  uunnee  hhaannttiissee  ppoouurr  lleess  
AAlllleemmaannddss..  PPeennddaanntt  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  aa  bbaaiisssséé  ddee  1111,,55  %%  àà  66,,55  %%  eennttrree  22000055  eett  22001133,,  llee  nnoommbbrree  ddee  ««  HHaarrttzziiss  »»  aa  
eexxpplloosséé..  
  

  

  

  
  
DDoorrttmmuunndd,,  ffiinn  nnoovveemmbbrree  22001177..  

AAlloorrss  qquu’’iill  mmeennddiiaaiitt  ddaannss  llaa  rruuee,,  MMiicchhaaeell  HHaannsseenn,,  cchhôômmeeuurr  ddee  
lloonngguuee  dduurrééee,,  aa  ééttéé  rreeccoonnnnuu  ppaarr  uunnee  eemmppllooyyééee  ddee  ssoonn  ««  jjoobb  
cceenntteerr  »»    qquuii  lluuii  aa  ssiiggnniiffiiéé  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd  qquuee  ssoonn  
aallllooccaattiioonn  ddee  776600€€  aallllaaiitt  êêttrree  rréédduuiittee  ddee  mmooiittiiéé  ««  ppuuiissqquu’’iill  ssee  ttiieenntt  
rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llaa  rruuee  ppoouurr  pprrooccééddeerr  àà  uunnee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnss  
pprriivvééss  »»..  TToouutt  eenn  lluuii  ddeemmaannddaanntt  ddee  tteenniirr  ««  uunn  ccaarrnneett  àà  ssoouucchheess  
ppoouurr  ddoonnnneerr  ddeess  qquuiittttaanncceess  aauuxx  bbiieennffaaiitteeuurrss  eett  ddee  ddééccllaarreerr  cceettttee  
aaccttiivviittéé  »»,,  ll’’eemmppllooyyééee  dduu  JJoobb  cceenntteerr  aa  eexxiiggéé  dduu  mmeennddiiaanntt  uunn  
ddééccoommppttee  eexxaacctt  ddee  sseess  ««  rreevveennuuss  »»  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ««  pprroojjeeccttiioonn  ppoouurr  
lleess  ddoouuzzee  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss  »»..  EEnnffiinn,,  llee  JJoobb  cceenntteerr  lluuii  aa  ééggaalleemmeenntt  
ddeemmaannddéé  ddee  ssee  rreennddrree  aauu  bbuurreeaauu  dduu  ccoommmmeerrccee  aaffiinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  
ssii  ssoonn  aaccttiivviittéé  rreelleevvaaiitt  dduu  ««  ttrraavvaaiill  iinnddééppeennddaanntt  »»,,  ccaarr  ddaannss  ccee  ccaass  iill  
nn’’aauurraaiitt  pplluuss  ddrrooiitt  àà  ll’’aallllooccaattiioonn……  ((uurrllzz..ffrr//66kk8800))  

LLaa  pprrééccaarriittéé  ggéénnéérraalliissééee  ddeevviieenntt  llaa  nnoorrmmee..  SSeeuullss  1155%%  ddeess  eemmbbaauucchheess  ss’’eeffffeeccttuueenntt  eenn  CCDDII..  LLaa  ssiimmppllee  mmeennaaccee  ddee  ttoommbbeerr  
ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  ««  HHaarrttzziiss  »»  ccoonnttrraaiinntt  lleess  cchhôômmeeuurrss  àà  aacccceepptteerr  ttoouuss  lleess  eemmppllooiiss  àà  bbaass  ssaallaaiirreess  qquuii,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  nn’’oouuvvrreenntt  
ppaass  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddrrooiittss  ssoocciiaauuxx  ppoouurr  3300%%  dd’’eennttrree  eeuuxx..  AAiinnssii,,  bbiieenn  qquuee  ttrraavvaaiillllaanntt  àà  pplleeiinn  tteemmppss,,  llee  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  cceeuuxx  
qquuii  vviivveenntt  ddaannss  llaa  ppaauuvvrreettéé  eesstt  ppaasssséé  ddee  55,,11  %%  eenn  22000099  àà  77,,11  %%  eenn  22001155,,  uunn  eeffffeett  dduu  rreeccoouurrss  mmaassssiiff   aauuxx  bbaass  ssaallaaiirreess  
((uurr11..ccaa//qqwwaaqq44))..  

LLaa  ««  ccoouurrbbee  dduu  cchhôômmaaggee  »»  aa  bbiieenn  ééttéé  iinnvveerrssééee  
((mmooiinnss  22  mmiilllliioonnss)),,  mmaaiiss  aauu  pprrooffiitt  dduu  nnoommbbrree  dd’’eemmppllooiiss  
pprrééccaaiirreess  qquuii  eexxpplloosseenntt..  MMaaiiss  ddeerrrriièèrree  lleess  aabbssttrraaccttiioonnss  
mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  iill  yy  aa  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  mmiissèèrree……  
  
UUnnee  iimmppoorrttaattiioonn  ddee  ll’’eesspprriitt  ddeess  llooiiss……  HHaarrttzz  

FFrraannççooiiss  VViilllleerrooyy  ddee  GGaallhhaauu,,  aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  
ddee  DDoommiinniiqquuee  SSttrraauussss--KKaahhnn,,  aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  ddee  BBNNPP  
PPaarriibbaass  eett  ddiirriiggeeaanntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee  eesstt  aauussssii  àà  
ll’’oorriiggiinnee  dduu  tthhiinnkk--ttaannkk  EEnn  TTeemmppss  RRééeell  qquuii  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff   ««  ddee  
ccrrééeerr  ddeess  ppaasssseerreelllleess  eennttrree  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  llee  mmoonnddee  
ppoolliittiiqquuee  »»..    
EEnn  22001133,,  iill  aa  iinnvviittéé  PPeetteerr  HHaarrttzz  àà  ppaarrlleerr  ddee  ssaa  rrééffoorrmmee  eett  lluuii  aa  oorrggaanniisséé  ddeess  rreennccoonnttrreess  aavveecc  ddeess  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess  eett  
ééccoonnoommiiqquueess  ddoonntt  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee,,  MMiicchheell  SSaappiinn,,  MMaarriissooll  TToouurraaiinnee,,  BBrruunnoo  LLeemmaaiirree,,  PPiieerrrree  GGaattttaazz  eett  llee  ccoommmmiissssaaiirree  
ggéénnéérraall  ddee  FFrraannccee  SSttrraattééggiiee  ((aanncciieenn  ccoommmmiissssaarriiaatt  aauu  ppllaann)),,  JJeeaann  PPiissaannii--FFeerrrryy……  LL’’aauuttrree  ssoouurrccee  dd’’iinnssppiirraattiioonn  dduu  ssttaaffff   ddee  
MMaaccrroonn  eesstt  vveennuuee  dd’’IIttaalliiee..  
  
  
  

IIIIII    LLEE  ««  JJOOBB  AACCTT  »»  ÀÀ  LL’’IITTAALLIIEENNNNEE  
  
  

LLaa  lleennttee  ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  pprrééccaarriittéé  eenn  IIttaalliiee  aa  ddéébbuuttéé  eenn  11998833  aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  SSccoottttii66..  EEnn  pplluuss  ddee  lliimmiitteerr  ll’’éécchheellllee  ddeess  
ssaallaaiirreess  ((lleeuurr  iinnddeexxaattiioonn  ssuurr  lleess  pprriixx)),,  ccee  tteexxttee  aa  iinnttrroodduuiitt  llee  pprreemmiieerr  ccoonnttrraatt  aattyyppiiqquuee  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  ddeessttiinnéé  aauuxx  

jjeeuunneess,,  llee  ««  ccoonnttrraatt  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ttrraavvaaiill  »»  ppoouurr  lleeqquueell  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  bbéénnééffiicciiaaiieenntt  dd''uunnee  eexxeemmppttiioonn  ddee  cchhaarrggeess  
ssoocciiaalleess  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  aannss..  
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EEnn  11999977,,  llaa  pprrééccaarriittéé  ss’’eesstt  aaggggrraavvééee  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  llooii  TTrreeuu  aaddooppttééee  ssoouuss  llee  pprreemmiieerr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  cceennttrree--ggaauucchhee  

ddee  RRoommaannoo  PPrrooddii  ((uunn  aanncciieenn  ddee  GGoollddmmaann  SSaacchhss77))  qquuii  llééggaalliissaaiitt  llee  ttrraavvaaiill  tteemmppoorraaiirree,,  ppuuiiss  ppaarr  llaa  lliibbéérraalliissaattiioonn  ddeess  
ccoonnttrraattss  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  eenn  22000011  ;;  cceettttee  pprrééccaarriittéé  ss’’eesstt  eennccoorree  rreennffoorrccééee  eenn  22000033  aavveecc  llaa  LLooii  BBiiaaggii--MMaarroonnii  qquuii  

iinnssttiittuuaaiitt  ttrrooiiss  ttyyppeess  ddee  ccoonnttrraattss  ::  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell,,  tteemmppoorraaiirree  eett  àà  pprroojjeett..  
EEnn  22000088  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee  llee  ssyyssttèèmmee  ddeess  ««  cchhèèqquueess  eemmppllooiiss  uunniivveerrsseellss  »»  ––  lleess  ««  vvoouucchheerrss  »»  ––  dd’’uunnee  vvaalleeuurr  ddee  1100,,  2200  

eett  5500  €€  bbrruuttss  qquuee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppoouuvvaaiitt  ccoommmmaannddeerr  oouu  aacchheetteerr  cchheezz  llee  bbuurraalliissttee  ((oouuii,,  ccoommmmee  lleess  cciiggaarreetttteess))  eett  qquuii  ééttaaiieenntt  
ssuurrttoouutt  uuttiilliissééss,,  àà  lleeuurr  ddéébbuutt,,  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ppeeuu  oouu  ppaass  qquuaalliiffiiééss,,  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  éétteenndduu  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  

EEnn  22001100,,  llaa  llooii  ddiittee  dduu  ««  ttrraavvaaiill  lliiéé  »»  ((ccoolllleeggaattoo  llaavvoorroo))  aa  lliimmiittéé  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  rreeccoouurriirr  àà  llaa  jjuussttiiccee  eenn  ccaass  dd’’aabbuuss  
ppaattrroonnaall..  

EEnn  22001122,,  llaa  RRééffoorrmmee  FFoorrnneerroo  qquuii  ffaacciilliittee  lleess  lliicceenncciieemmeennttss  iinnddiivviidduueellss  ppoouurr  rraaiissoonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ((aaddooppttééee  ssoouuss  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ««  tteecchhnniiqquuee  »»  ddee  MMaarriioo  MMoonnttii,,  aauuttrree  aanncciieenn  ddee  GGoollddmmaann  SSaacchhss)),,  aa  ééttéé  ppaarraacchheevvééee  ppaarr  llaa  llooii  ccoonnnnuuee  ssoouuss  

llee  nnoomm  ddee  ««  JJoobbss  AAcctt  »»,,  vvoottééee  eenn  mmaaii  eett  eenn  ddéécceemmbbrree  22001144..  LLee  JJoobbss  AAcctt  ddee  MMaatttteeoo  RReennzzii  ((aanncciieenn  ddee  JJPP  MMoorrggaann))  
rrééppoonnddaaiitt  aauu  ccoouurrrriieerr  dd’’aaooûûtt  22001111  aaddrreesssséé  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iittaalliieenn  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  EEuurrooppééeennnnee  eett  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’UUEE  iinnvviittaanntt  ll’’eexxééccuuttiiff   àà  ««  uunnee  pprrooffoonnddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnee  aafffféérraanntt  àà  ll’’eemmbbaauucchhee  eett  aauu  
lliicceenncciieemmeenntt  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  »»..  IIll  rrééppoonnddaaiitt  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  vvoolloonnttéé  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc  llaa  rrééssiissttaannccee  ddeess  sseecctteeuurrss  lleess  pplluuss  

ccoommbbaattiiffss  dduu  mmoonnddee  dduu  ttrraavvaaiill..  
LLee  sseerrvviiccee  cciivviiqquuee  ggrraattuuiitt,,  llee  ssttaaggee  pprreessqquuee  ggrraattuuiitt  eett  llee  ttrraavvaaiill  bbéénnéévvoollee  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess,,  cceess  mmooddèèlleess,,  dd’’aabboorrdd  

eexxppéérriimmeennttééss  eenn  22001133  ppoouurr  ll’’eemmbbaauucchhee  ddee  770000  ppeerrssoonnnneess  lloorrss  ddee  ll’’EExxppoossiittiioonn  uunniivveerrsseellllee  ddee  MMiillaann,,  oonntt  eennssuuiittee  ééttéé  

ttrraannssppoossééss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall..  IIllss  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’ooccccuuppeerr  660000  000000  jjeeuunneess  eett  ddee  lleess  ffaaiirree  ssoorrttiirr,,  àà  mmooiinnddrreess  ffrraaiiss,,  ddeess  
ssttaattiissttiiqquueess  dduu  cchhôômmaaggee..  

EEnn  mmaarrss  22001144,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  RReennzzii  aa  ddéérréégglleemmeennttéé  ll’’uussaaggee  ddeess  ccoonnttrraattss  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  ((CCDDDD))  ::  llaa  llooii  PPoolleettttii  
ppeerrmmeett  aauuxx  eemmppllooyyeeuurrss  dd’’yy  rreeccoouurriirr  ssaannss  aavvooiirr  àà  ssee  jjuussttiiffiieerr  eett  ddee  lleess  rreennoouuvveelleerr  jjuussqquu’’àà  cciinnqq  ffooiiss  ddee  ssuuiittee,,  ssaannss  ppéérriiooddee  

ddee  ccaarreennccee  eett  ppeennddaanntt  33  aannss..  CCeettttee  lliimmiittaattiioonn  eesstt  ddee  ssuurrccrrooîîtt  tthhééoorriiqquuee  ::  eellllee  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  ppaass  aauuxx  ppeerrssoonnnneess,,  mmaaiiss  aauuxx  
ppoosstteess  ddee  ttrraavvaaiill..  IIll  ssuuffffiitt  ddoonncc  ddee  mmooddiiffiieerr  ssuurr  llee  ppaappiieerr  uunnee  ffiicchhee  ddee  ppoossttee  ppoouurr  ccoonnddaammnneerr  uunn  ssaallaarriiéé  aauu  ttrraavvaaiill  

iinnssttaabbllee  àà  vviiee..  LLaa  pprrooppoorrttiioonn  dd''IIttaalliieennss  eenn  CCDDDD  nn''aa  jjaammaaiiss  ééttéé  aauussssii  éélleevvééee  qquu''eenn  nnoovveemmbbrree  22001166  ::  1144  %%  ddee  ll''eennsseemmbbllee  
ddee  ll''eemmppllooii  ssaallaarriiéé..  

  

DDuu  ttrraavvaaiilllleeuurr  jjeettaabbllee  aauu  ssuuppeerrmmaarrcchhéé  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
EEnn  22001155,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  JJoobbss  AAcctt,,  MMaatttteeoo  RReennzzii  aa  rreelleevvéé  llee  ppllaaffoonndd  aannnnuueell  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  vvoouucchheerrss  ddee  55..000000  àà  

77..000000  €€  ––  ssooiitt  770000  hh  ––  eett  eenn  aa  ggéénnéérraalliisséé  ll''uussaaggee  àà  ll''eennsseemmbbllee  dduu  ttrraavvaaiill  ««  aacccceessssooiirree  »»..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee  
eexxpplloossiioonn  ddee  ll''uussaaggee  ddee  cceess  vvoouucchheerrss..  AAiinnssii,,  aauu  lliieeuu  ddee  pprrooppoosseerr  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  oorrddiinnaaiirreess,,  lleess  eennttrreepprriisseess  

uuttiilliisseenntt  cceess  bboonnss  eenn  ffaaiissaanntt  ttoouurrnneerr  lleess  eemmppllooyyééss  ttoouuss  lleess  770000  hheeuurreess  ppoouurr  nnee  ppaass  aavvooiirr  àà  ccrrééeerr  ddee  ppoossttee,,  ppoorrttaanntt  aaiinnssii  llaa  
pprrééccaarriissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  àà  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee..  DDeess  oouuvvrriieerrss  eett  mmêêmmee  ddeess  eemmppllooyyééss  mmuunniicciippaauuxx  ((àà  TTuurriinn))  ssoonntt  aappppeellééss  dduu  

jjoouurr  aauu  lleennddeemmaaiinn,,  iillss  ssoonntt  ppaayyééss  qquueellqquueess  hheeuurreess  eett  ppuuiiss  rreennvvooyyééss..  EEnn  22001155,,  11,,3388  mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ééttaaiieenntt  
ccoonncceerrnnééeess  ((ccoonnttrree  2255  000000  eenn  22000088))  eett  111155  mmiilllliioonnss  ddee  ««  bboonnss  »»  oonntt  ééttéé  vveenndduuss  ((ccoonnttrree  1100  mmiilllliioonnss  eenn  22001100))..  EEnn  22001166,,  

ppoouurr  llee  sseeuull  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree,,  112211  mmiilllliioonnss  ddee  vvoouucchheerrss  ddee  ddiixx  eeuurrooss  oonntt  ééttéé  vveenndduuss..  EEnn  ffaaiitt,,  iillss  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  
uuttiilliissééss  ppoouurr  mmaassqquueerr  ddeess  eemmppllooiiss  qquuii  nn’’oonntt  aabbssoolluummeenntt  rriieenn  dd’’ooccccaassiioonnnneell..  

AAuu  mmêêmmee  mmoommeenntt,,  llee  ccoonnttrraatt  àà  dduurrééee  iinnddéétteerrmmiinnééee  ((CCDDII))  ««  àà  pprrootteeccttiioonn  ccrrooiissssaannttee  »»  nn’’aa  pplluuss  ggrraanndd--cchhoossee  ddee  
ppéérreennnnee  nnii  ddee  pprrootteecctteeuurr..  AAuu  ccoouurrss  ddeess  ttrrooiiss  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess,,  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  ppeeuuvveenntt  yy  mmeettttrree  ffiinn  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  eett  

ssaannss  mmoottiivvaattiioonn..  LLeeuurr  sseeuullee  oobblliiggaattiioonn  eesstt  ddee  vveerrsseerr  aauu  ssaallaarriiéé  lliicceenncciiéé  uunnee  iinnddeemmnniittéé  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  àà  ssoonn  aanncciieennnneettéé..  
LLaa  ffoorrmmuullee  rraappppeellllee  llee  ccoonnttrraatt  pprreemmiièèrree  eemmbbaauucchhee  ((CCPPEE))  iimmaaggiinnéé  eenn  22000066,,  ssaauuff   qquuee  llee  ddiissppoossiittiiff   iittaalliieenn  nnee  ssee  lliimmiittee  

ppaass  aauuxx  mmooiinnss  ddee  2266  aannss,,  mmaaiiss  ccoonncceerrnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  EEnn  oouuttrree,,  ll''EEttaatt  aa  iinncciittéé  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  àà  aavvooiirr  
rreeccoouurrss  àà  ccee  nnoouuvveeaauu  ccoonnttrraatt  ppaarr  uunnee  eexxoonnéérraattiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ddee  88..000000  eeuurrooss  ssuurr  ll''aannnnééee  22001155  ::  uunnee  aauubbaaiinnee  !!  AAuu  ttoottaall  

llee  ppaattrroonnaatt  aa  ddééssoorrmmaaiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  llee  cchhooiixx  eennttrree  4466  ttyyppeess  ddee  CCDDII  ddiifffféérreennttss  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’eemmbbaauucchhee  ::  uunn  

vvéérriittaabbllee  ssuuppeerrmmaarrcchhéé  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn..  
MMaatttteeoo  RReennzzii  ((uunn  ppuubblliicciittaaiirree))  aavvaaiitt  rreeççuu  ll’’aappppuuii  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppaattrroonnaalleess  ddee  bbrraanncchhee,,  ddeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  

bboouurrggeeooiisseess,,  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  NNaappoolliittaannoo  iissssuu  dduu  PPCCII  aaiinnssii  qquuee  ddee  
ll’’ééppiissccooppaatt  eett  dd’’uunnee  ffrraaccttiioonn  dduu  ssyynnddiiccaalliissmmee  llee  pplluuss  pprroo--ppaattrroonnaall,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess  ddéémmooccrraatteess--cchhrrééttiieennss  ddee  llaa  CCIISSLL  

eett  llee  ssyynnddiiccaatt  ddee  ddrrooiittee  UUGGLL..  EEvviiddeemmmmeenntt,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEuurrooppééeennnnee  eett  lleess  sseecctteeuurrss  ffiinnaanncciieerrss  dduu  ccaappiittaall  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ééttaaiieenntt  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  ««  llaa  ggôôcchhee  »»  ppoolliittiiqquuee  eett  ssyynnddiiccaallee  iittaalliieennnnee  oonntt  rrééaaggii  eenn  oorrddrree  

ddiissppeerrsséé  ffaaccee  àà  cceess  aattttaaqquueess  aalloorrss  qquuee  llee  rrééfféérreenndduumm  iinnssttiittuuttiioonnnneell  dduu  44  ddéécceemmbbrree  22001166  aa  ééttéé  uunn  éécchheecc  ppoouurr  MMaatttteeoo  
RReennzzii  eett  ll’’aa  pprroovviissooiirreemmeenntt  ccoonnttrraaiinntt  àà  ssee  rreettiirreerr..  
  

VVeerrss  ddeess  rrééggrreessssiioonnss  ssoocciiaalleess  mmaajjeeuurreess  
EEnn  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  ll’’EEttaatt  aa  aaiinnssii  ccrréééé  ddee  ttoouutteess  ppiièècceess  uunnee  nnoouuvveellllee  ccllaassssee  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ppaauuvvrreess  eett  ccoorrvvééaabblleess  àà  

mmeerrccii  ::  iillss  oonntt  uunn  eemmppllooii  mmaaiiss  vviivveenntt  eenn  ddeessssoouuss  dduu  sseeuuiill  ddee  ppaauuvvrreettéé  eett  nn’’oonntt  pplluuss  aauuccuunnss  ddrrooiittss..  OOnn  ssee  ddiirriiggee  vveerrss  uunnee  
ssoorrttee  ddee  rrééggiimmee  dd’’aappaarrtthheeiidd  qquuii  aauurraa  ddeess  ssuuiitteess,,  yy  ccoommpprriiss  dd’’oorrddrree  aanntthhrrooppoollooggiiqquuee..  

OOuuttrree  llee  JJoobbss  AAcctt,,  lleess  ««  llooiiss  ddee  ssttaabbiilliittéé  »»  ddee  22001155  eett  22001166  oonntt  ppllaanniiffiiéé  ddeess  bbaaiisssseess  dd’’iimmppôôttss  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess,,  uunnee  
rréédduuccttiioonn  ddeess  ttaaxxeess  ssuurr  llee  ppaattrriimmooiinnee,,  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  
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sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddeess  ttrraannssppoorrttss,,  ddee  ll’’éénneerrggiiee  oouu  ddeess  ppoosstteess..  

LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprrééccaarriittéé  àà  ttrraavveerrss  llaa  lliibbéérraalliissaattiioonn  ddeess  CCDDDD,,  ddeess  CCDDII  eett  dduu  ssttaattuutt  dd’’aapppprreennttii,,  ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess  
vvoouucchheerrss  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ;;  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eenn  ccaass  ddee  

lliicceenncciieemmeenntt  aabbuussiiff,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  mmooddiiffiieerr  ddee  ffaaççoonn  uunniillaattéérraallee  eett  eenn  ttiirraanntt  vveerrss  llee  bbaass  ttoouutt  ccoonnttrraatt  eett,,  eenn  ddeerrnniièèrree  
iinnssttaannccee,,  llee  ssaallaaiirree  lluuii--mmêêmmee  ;;  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  àà  ddiissttaannccee  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  àà  ttrraavveerrss  lleess  PPCC,,  lleess  ttaabblleettss  eett  lleess  

SSmmaarrttpphhoonneess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  cceettttee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess  aaccqquuiiss  ssoocciiaauuxx,,  cceettttee  fflleexxiibbiilliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  
ttrraavvaaiill  eett  lleeuurr  iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn  eennttrraaîînneenntt  ééggaalleemmeenntt  uunnee  ddééssttrruuccttuurraattiioonn  pprrooffoonnddee  ddee  ttoouuss  lleess  lliieennss  ssoocciiaauuxx  qquuii  aauurraa  ddeess  

ccoonnssééqquueenncceess  ppéérreennnneess  ssuurr  lleess  ccaappaacciittééss  ddee  rriippoossttee  eett  ddee  rrééssiissttaannccee..  
LLee  rraappppoorrtt  AAttttaallii  ffuutt  uunnee  aauuttrree  ssoouurrccee  dd’’iinnssppiirraattiioonn  iimmppoorrttaannttee  ddee  nnooss  uullttrraalliibbéérraauuxx  mmaaiiss  iill  ffuutt  ssuurrttoouutt  llee  ccrreeuusseett  ooùù  

aallllaaiieenntt  ssee  nnoouueerr  lleess  nnoouuvveelllleess  aalllliiaanncceess  eennttrree  llee  ccaappiittaall  eett  sseess  sseerrvviitteeuurrss  ffoorrmmaattééss  ppaarr  SScciieenncceess--ppoo//HHEECC//ll’’EENNAA//lleess  
ccaabbiinneettss  mmiinniissttéérriieellss  eett  llee  ppaannttoouuffllaaggee  ddaannss  llee  pprriivvéé  ((ddee  pprrééfféérreennccee  lleess  bbaannqquueess))..  
  
  
  

II VV     LL EE   RR AA PP PP OO RR TT   AA TT TT AA LL II   (( ss yy nn tt hh èè ss ee   cc oo mm mm ee nn tt éé ee ))
88  

  
  

FFiinn  jjaannvviieerr  22000088,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ««  PPoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ffrraannççaaiissee  »»,,  ccoommppoossééee  ddee  4433  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  
sseennssiibbiilliittéé  lliibbéérraallee,,  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  SSaarrkkoozzyy  eett  pprrééssiiddééee  ppaarr  AAttttaallii  qquuii  aa  rreenndduu  ssaa  ccooppiiee,,  uunn  ppaavvéé  ddee  333344  ppaaggeess..  

EEllllee  nnee  ccoommppttee  ppaass  mmooiinnss  ddee  1177  PPDDGG  oouu  aanncciieennss  PPDDGG  ((AAxxxxaa,,  NNeessttlléé,,  CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee  SSAA,,  EEssssiilloorr,,  VVoollvvoo,,  AArreevvaa,,  
OOrraannggee,,  CCeetteelleemm……)),,  ddeess  uullttrraalliibbéérraauuxx  ccoommmmee  lleess  aanncciieennss  ccoommmmiissssaaiirreess  eeuurrooppééeennss  MMaarriioo  MMoonnttii  eett  AAnnaa  PPaallaacciioo,,  lleess  
jjoouurrnnaalliisstteess  EErriicc  LLee  BBoouucchheerr  dduu  MMoonnddee  eett  YYvveess  ddee  KKeerrddrreell  oouu  MMiicchheell  ddee  VViirrvviillllee,,  mmaaiinntteennaanntt  DDRRHH  ddee  RReennaauulltt..  IIll  nnee  
ffaauuddrraaiitt  ppaass  oouubblliieerr  JJeeaann  KKaassppaarr,,  aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  CCFFDDTT  ddee  11998888  àà  11999922  qquuii  ggèèrree  ddeeppuuiiss  ddiixx  aannss  ssoonn  pprroopprree  
ccaabbiinneett  ddee  ccoonnsseeiill,,  ssuuiivvaanntt  aaiinnssii  llaa  vvooiiee  oouuvveerrttee  ppaarr  NNiiccoollee  NNoottaatt,,  mmeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd''oorriieennttaattiioonn  dduu  tthhiinnkk  ttaannkk  uullttrraa  lliibbéérraall  
EEnn  TTeemmppss  RRééeell  eett  mmeemmbbrree  dduu  cclluubb  LLee  SSiièèccllee  ddoonntt  eellllee  aa  aassssuurréé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  22001111  àà  22001133  ((JJ--JJ..  CChhaavviiggnnéé,,  uurr11..ccaa//qqxxxxbb55))..  

  

CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill  
EEvviitteerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ddiivveerrsseess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  eenn  ddoouubbllaanntt  lleess  sseeuuiillss  ddee  1100  eett  

5500  ssaallaarriiééss  àà  2200  eett  àà  110000..  DDaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss  ddee  225500  ssaallaarriiééss,,  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  uunniiqquuee  ssoouuss  llaa  
ffoorrmmee  dd’’uunn  ccoonnsseeiill  dd’’eennttrreepprriissee  eexxeerrççaanntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  dduu  ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee,,  ddeess  ddéélléégguuééss  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  dduu  CCHHSSCCTT  eett  ddeess  
ddéélléégguuééss  ssyynnddiiccaauuxx  ((ddéécc..  3377))..  

PPeerrmmeettttrree  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ddee  ddéérrooggeerr  àà  llaa  dduurrééee  llééggaallee  dduu  ttrraavvaaiill  ppaarr  aaccccoorrdd  ddee  bbrraanncchhee  oouu  aaccccoorrdd  mmaajjoorriittaaiirree  dd’’eennttrreepprriissee  
((ddéécc..  113366))..  AAuuttoorriisseerr  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ddiimmaanncchhee  ((ddéécc..  113377))..  

PPrréévvooiirr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd''uunnee  rruuppttuurree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ppaarr  ccoonnsseenntteemmeenntt  mmuuttuueell  eett  ««  ssééccuurriisseerr  cceettttee  rruuppttuurree  aammiiaabbllee  dduu  
ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  »»..  

RReennvvooyyeerr  ll''eesssseennttiieell  ddeess  ddéécciissiioonnss  ssoocciiaalleess  àà  ««  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  llooccaallee  eenn  mmooddeerrnniissaanntt  lleess  rrèègglleess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  ddee  
rreepprréésseennttaattiivviittéé  ssyynnddiiccaallee  »»,,  ddéécciissiioonnss  qquuii  sseerraaiieenntt  lliiééeess  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’êêttrree  ssiiggnnaattaaiirree  dd’’aauu  mmooiinnss  uunn  ttiieerrss  ddeess  5500  ccoonnvveennttiioonnss  
ccoolllleeccttiivveess  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ((ddéécc..  111166))..  LLee  rraappppoorrtt  iinnvviittee  àà  vvootteerr  uunnee  llooii  ssuurr  lleess  ccrriittèèrreess  ddee  rreepprréésseennttaattiivviittéé,,  ddoonntt  llee  tteexxttee  
sseerraaiitt  aauuppaarraavvaanntt  ddiissccuuttéé  aavveecc  lleess  ssyynnddiiccaattss..  

PPoouurr  rreennffoorrcceerr  lleess  aaddhhééssiioonnss  aauuxx  ssyynnddiiccaattss,,  llee  rraappppoorrtt  pprrééccoonniissee  ddee  ««  ddéévveellooppppeerr  lleess  sseerrvviicceess  ooffffeerrttss  aauuxx  ssaallaarriiééss  »»  ppaarr  cceess  
mmêêmmeess  ssyynnddiiccaattss..  
  

UUbbéérriissaattiioonn  eett  nnuumméérriissaattiioonn  
IIll  ss’’aaggiitt  dd’’oouuvvrriirr  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  lleess  pprrooffeessssiioonnss  rréégglleemmeennttééeess  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..  LLeess  pprriinncciippaalleess  pprrooffeessssiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  

ssoonntt  lleess  ccooiiffffeeuurrss,,  lleess  cchhaauuffffeeuurrss  ddee  ttaaxxii,,  lleess  vvééttéérriinnaaiirreess,,  lleess  pphhaarrmmaacciieennss..  HHôôtteellss,,  cciinnéémmaass,,  ssttaattiioonnss  sseerrvviicceess  eett  ddéébbiittss  ddee  
bbooiissssoonn  sseerraaiieenntt  aauussssii  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  cceettttee  oouuvveerrttuurree  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..  LLaa  ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  ttoouuss  aazziimmuuttss  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  
jjuurriiddiiqquueess  ((aavvoouuééss,,  nnoottaaiirreess……..))  nnee  ddooiitt  ppaass  ffaaiirree  iilllluussiioonn,,  eellllee  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff   ddee  ppeerrmmeettttrree  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dduu  ccaappiittaall  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ((ddéécc..  221122))..  

SSuuiittee  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eeuurrooppééeennnneess,,  aauuxx  rraappppoorrttss  ddee  SSeellmmaa  MMaahhffoouuzz,,  BBrruunnoo  MMeettttlliinngg  eett  ddee  TTeerrrraa  nnoovvaa,,  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  
MMoonnttaaiiggnnee,,  dduu  CCeennttrree  NNaattiioonnaall  dduu  NNuumméérriiqquuee,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmuullttiipplliieerr  lleess  ssttaattuuttss  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  iinnddééppeennddaannttss,,  ddee  
mmiiccrroossoocciiééttééss,,  dd’’aauuttoo--eennttrreepprreenneeuurrss  oouu  bbiieenn  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  ppllaatteeffoorrmmeess  ddee  ttyyppee  UUbbeerr..  
DDaannss  ccee  bbuutt,,  eennttrreepprreennddrree  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ttrrèèss  hhaauutt  ddéébbiitt  ppoouurr  ttoouuss,,  àà  ddoommiicciillee,,  ddaannss  ll''eessppaaccee  nnuumméérriiqquuee  
ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddaannss  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLee  rraappppoorrtt  iinnssiissttee  ssuurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  oouu  eennccoorree  ssuurr  ll''aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  
ppaarrtt  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eenn  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  llee  PPIIBB..  
  

LLiibbéérraalliissaattiioonnss  eett  pprriivvaattiissaattiioonnss  
RRéédduuiirree  ««  llee  ccooûûtt  dduu  ttrraavvaaiill  »»  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  eenn  ttrraannssfféérraanntt  uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess  vveerrss  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssoocciiaallee  ggéénnéérraalliissééee  ((CCSSGG))  eett  llaa  TTVVAA  ((ddéécc..  330000))..  
RReessttaauurreerr  ccoommppllèètteemmeenntt  llaa  lliibbeerrttéé  ddeess  pprriixx  eett  ddee  ll''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ddee  ll''hhôôtteelllleerriiee  eett  dduu  

cciinnéémmaa..  LLee  rraappppoorrtt  pprrééccoonniissee  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  lleevveerr  lleess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ddee  rreevveennttee  àà  ppeerrttee,,  dd''iinnssttaauurreerr  llee  pprriinncciippee  ddee  lliibbeerrttéé  
ttaarriiffaaiirree  ppoouurr  llee  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  eett  ddee  ccoonnccééddeerr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ((llaa  PPoossttee))  aauuxx  ccoommmmeerrççaannttss  
iissoollééss,,  eenn  zzoonnee  rruurraallee..  
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SSuurr  llee  mmooddèèllee  bbrriittaannnniiqquuee  eexxiissttaanntt,,  ccrrééeerr  uunnee  aaggeennccee  dduu  ««  SSmmaallll  BBuussiinneessss  SSeerrvviiccee  »»  ppllaaccééee  ssoouuss  ll''aauuttoorriittéé  dduu  pprreemmiieerr  
mmiinniissttrree  gguuiiddaanntt  lleess  TTPPEE//PPMMEE  ddee  mmooiinnss  ddee  2200  ssaallaarriiééss  ddaannss  ttoouutteess  lleeuurrss  ddéémmaarrcchheess  aaddmmiinniissttrraattiivveess..  
RReettrraaiitteess  

««  PPeerrmmeettttrree  àà  cchhaaccuunn  ddee  rreettaarrddeerr,,  ss’’iill  llee  ddééssiirree,,  ssoonn  ddééppaarrtt  àà  llaa  rreettrraaiittee  »»,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ffaaiirree  ssaauutteerr  llee  vveerrrroouu  ddee  llaa  rreettrraaiittee  àà  
6655  aannss  ((ddéécc..  112211))..  LLeevveerr  ttoouutteess  lleess  iinntteerrddiiccttiioonnss  aauu  ccuummuull  eemmppllooii--rreettrraaiittee  ((ddéécc..  113344)),,  eett  ssuupppprriimmeerr  ttoouuss  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  
pprréérreettrraaiittee..  DDee  pplluuss,,  ««  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’ééppaarrggnnee--rreettrraaiittee  iinnddiivviidduueellllee  oouu  ccoolllleeccttiivvee  eesstt  nnéécceessssaaiirree  »»  ((ddéécc..  330055))..  
  
CChhôômmaaggee  eett  ffoorrmmaattiioonn  

LL''oobbjjeeccttiiff   eesstt  ddee  rraammeenneerr  llee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  àà  eennvviirroonn  66%%  eenn  bbaaiissssaanntt  ddee  11,,55  mmiilllliioonn  llee  nnoommbbrree  ddee  cchhôômmeeuurrss  ((vvooiirr  lleess  
mmooddèèlleess  bbrriittaannnniiqquuee,,  aalllleemmaanndd  eett  iittaalliieenn))..  LLee  ddeemmaannddeeuurr  dd''eemmppllooii  ddeevviieenntt  cchheerrcchheeuurr  dd''eemmppllooii  eett  ssiiggnneerraa  uunn  ««  ccoonnttrraatt  ddee  
ttrraavvaaiill  »»  aavveecc  llee  gguuiicchheett  uunniiqquuee  ppoouurr  ll''eemmppllooii  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ffuussiioonn  UUNNEEDDIICC--AANNPPEE..  IIll  ss''eennggaaggee  àà  ssuuiivvrree  lleess  aaccttiioonnss  ddee  
ffoorrmmaattiioonn  qquuii  lluuii  sseerroonntt  pprrooppoossééeess..  ««  CCoonnssiiddéérreerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  cchheerrcchheeuurrss  dd''eemmppllooii  ccoommmmee  uunnee  aaccttiivviittéé  
rréémmuunnéérrééee  mmaaiiss  ssoouummiissee  àà  ddee  ttrrèèss  ssttrriicctteess  oobblliiggaattiioonnss  »»..  

  
PPrriivvaattiisseerr  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  oouu  lleeuurr  ggeessttiioonn  

SSuupppprriimmeerr,,  ddaannss  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llaa  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  eett  llaa  llooii  ddee  ffiinnaannccee  ((ddéécc..  
222244))  ::  aauuttrreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  ssoommmmeess  ccoolllleeccttééeess  ppoouurr  ll’’aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee  oouu  lleess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  uuttiilliissééeess  àà  
aauuttrree  cchhoossee,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  cceennttrraallee  nnuuccllééaaiirree..  

MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddee  ffaaççoonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  llee  pprriinncciippee  dduu  nnoonn--rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ddeeuuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssuurr  ttrrooiiss  ppaarrttaanntt  àà  llaa  
rreettrraaiittee  ((ddéécc..  225522))..  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  pprriimmeess  lliiééeess  àà  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ((ccoolllleeccttiivvee  eett  iinnddiivviidduueellllee))  ddeess  aaggeennttss  ((ddéécc..  225544))  eett  
aauuggmmeenntteerr  llaa  ppaarrtt  ddeess  pprroommoottiioonnss  aauu  cchhooiixx  ((sséélleeccttiioonn  ddeess  ««  mmeeiilllleeuurrss  »»))  ddaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ((ddéécc..  225533))..  

RReennffoorrcceerr  lleess  rrééggiioonnss,,  lleess  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  eett  yy  iinnttrroodduuiirree  llee  mmaannaaggeemmeenntt  eennttrreepprreenneeuurriiaall,,  ppuuiiss  ffaaiirree  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  
ddiissppaarraaîîttrree,,  eenn  1100  aannss,,  ll''éécchheelloonn  ddééppaarrtteemmeennttaall..  

  

CCrrééeerr  ddeess  aaggeenncceess  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddeess  pprriinncciippaauuxx  sseerrvviicceess  
ppuubblliiccss  ((ééccoollee,,  uunniivveerrssiittéé,,  hhôôppiittaall,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn……))  eett  ffaaiirree  
éévvoolluueerr  cceess  oorrggaanniissmmeess  iinnddééppeennddaannttss  vveerrss  uunnee  ggeessttiioonn  
eennttrreepprreenneeuurriiaallee..  LLeess  ddiirreecctteeuurrss  ddee  cceess  aaggeenncceess  sseerroonntt  ddééssiiggnnééss  
ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  EEnn  ffaaiitt,,  rréédduuiirree  llaa  ppaarrtt  ddeess  ««  ddééppeennsseess  
ppuubblliiqquueess  »»  ddaannss  llee  PPIIBB  rreevviieennddrraaiitt  àà  ddiimmiinnuueerr  lleess  bbuuddggeettss  ddee  
ll’’ééccoollee,,  ddeess  ppeennssiioonnss  eett  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  qquuii  
rreepprréésseenntteenntt  àà  eeuuxx  sseeuullss  qquuaassiimmeenntt  llaa  mmooiittiiéé  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’EEttaatt..  
LLaa  ddiimmiinnuuttiioonn  vviissééee  sseerraaiitt  ddee  11  %%  dduu  PPIIBB  ppaarr  aann,,  ssooiitt  2200  mmiilllliiaarrddss  
dd’’eeuurrooss  ddee  rréédduuccttiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  tteennddaannccee  aaccttuueellllee  ((  !!  ))  
ppeennddaanntt  55  aannss  ((ddéécc..  2200))..  OOrr,,  eenn  tteerrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess,,  cceess  sseerrvviicceess  
ppuubblliiccss  ssoonntt  uunnee  ffoorrmmee  ddee  ssaallaaiirree  ddiifffféérréé,,  ccee  qquuee  llee  nnééoolliibbéérraalliissmmee  
vveeuutt  aabbssoolluummeenntt  ddééffaaiirree  ppoouurr  yy  ssuubbssttiittuueerr  llaa  pprréésseennccee  
dd’’eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  qquuii  lloorrggnneenntt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  cceess  ffoorrttss  
jjuutteeuuxx  ««  mmaarrcchhééss  dduu  XXXXIIee  ssiièèccllee  »»  ((ll’’ééccoollee,,  llaa  ssaannttéé……))..  

  
  

EEdduuccaattiioonn  
PPeerrmmeettttrree  aauuxx  ppaarreennttss  ddee  cchhooiissiirr  lliibbrreemmeenntt  llee  lliieeuu  ddee  ssccoollaarriissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss  ddee  mmaanniièèrree  àà  mmeettttrree  eenn  ccoonnccuurrrreennccee  

lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ((ddéécc..  66))  eett  ddéévveellooppppeerr  llee  ttuuttoorraatt  ddeess  ééllèèvveess  ddee  ZZEEPP  ppaarr  ddeess  ééttuuddiiaannttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  sseerrvviiccee  cciivviiqquuee  
hheebbddoommaaddaaiirree  ((uunn  ttrraavvaaiill  nnoonn  rréémmuunnéérréé  eett  oobblliiggaattooiirree)),,  eett  ppaarr  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  rreettrraaiittééss  ((ddéécciissiioonn  115511))..  RReennffoorrcceerr  lleess  
ffoorrmmaattiioonnss  eenn  aalltteerrnnaannccee  ((ddéécc..  1133))..  

RReennffoorrcceerr  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddeess  uunniivveerrssiittééss  eett  ffaaiirree  éémmeerrggeerr  1100  ggrraannddss  ppôôlleess  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  
nniivveeaauu  mmoonnddiiaall  aauuttoouurr  ddee  1100  ccaammppuuss,,  rrééeellss  eett  vviirrttuueellss  ((ddéécc..  1199))..  RRééuunniirr  ppoouurr  cceellaa  uunniivveerrssiittééss,,  ggrraannddeess  ééccoollee  eett  cceennttrreess  ddee  
rreecchheerrcchhee  ggrrââccee  àà  uunn  ppllaann  ddee  1100  mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss,,  àà  eennggaaggeerr  ssuurr  77  aannss,,  aavveecc  8800%%  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  pprriivvéé  ((ddéécc..  2222))..  LLeess  1100  
ggrraannddss  ppôôlleess  ddeevvrroonntt  nnééggoocciieerr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  lleeuurr  uunniioonn..  [[VVooiirr  àà  ccee  ssuujjeett  llee  pprroojjeett  eenn  ccoouurrss  dduu  ppllaatteeaauu  ddee  SSaaccllaayy  eett  lleess  
ddooccuummeennttaaiirreess  ::  ««  EEttuuddiiaannttss,,  ll’’aavveenniirr  àà  ccrrééddiitt  »»  eett  ppaarr  ooppppoossiittiioonn  cceelluuii  ssuurr  ll’’hhiissttooiirree  ddee  VViinncceennnneess99]]..  DDéévveellooppppeerr  lleess  
ffoorrmmaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ((ddéécc..112233))..  

LLeess  ccrrééddiittss  ddee  rreecchheerrcchhee  ddeevvrroonntt  êêttrree  ccoonncceennttrrééss  ssuurr  lleess  mmeeiilllleeuurrss  llaabboorraattooiirreess  eett  lleess  mmeeiilllleeuurrss  pprrooggrraammmmeess..  PPrroommoouuvvooiirr  
lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  lleess  sseecctteeuurrss  dd''aavveenniirr  ::  nnuumméérriiqquuee,,  ssaannttéé,,  
ééccoollooggiiee,,  ttoouurriissmmee,,  ssoollaaiirree,,  ppiillee  àà  ccoommbbuussttiibbllee,,  bbiiootteecchhnnoollooggiiee,,  nnaannootteecchhnnoollooggiiee,,  nneeuurroosscciieenncceess……  OOnn  nnootteerraa  qquuee  ««  lleess  
sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  »»  ssoonntt  ttoottaalleemmeenntt  ppaassssééeess  ppaarr  ppeerrtteess  eett  pprrooffiittss  ddaannss  ccee  rraappppoorrtt..  
  

MMeessuurreess  dd’’aanneesstthhééssiiee  eett  ddee  ddiivveerrssiioonn  
MMeettttrree  eenn  cchhaannttiieerr  ddiixx  ««  EEccooppoolliiss  »»,,  vviilllleess  eett  qquuaarrttiieerrss  dd''aauu  mmooiinnss  5500..000000  hhaabbiittaannttss  iinnttééggrraanntt  tteecchhnnoollooggiieess  vveerrtteess  eett  

tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  LLee  rraappppoorrtt  ddoonnnnee  eenn  eexxeemmppllee  uunn  ééccoo--qquuaarrttiieerr  bbrraanncchhéé  ssiittuuéé  pprrèèss  ddee  LLoonnddrreess  eett  ccoonnnnuu  
ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  ––  BBeeddZZEEDD  ––  ((uurr11..ccaa//qqxxssmm88))  eett  qquuii  ccoonncciilliiee  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ppoouurr  uunnee  
ppooppuullaattiioonn  ddee  ccaaddrreess..  LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeevvrraa  iimmpplliiqquueerr  ll''ÉÉttaatt,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llaa  CCaaiissssee  ddeess  ddééppôôttss  ((CCDDCC))  eett  llee  
sseecctteeuurr  pprriivvéé..  
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CCoommmmeennttaaiirreess  
UUnnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  cceess  rrééffoorrmmeess  ddiitteess  ssttrruuccttuurreelllleess  oonntt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff   ddee  ss’’aattttaaqquueerr  àà  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  ssaallaaiirree  

ddiifffféérréé..  EEnn  ssuupppprriimmaanntt  oouu  eenn  rréédduuiissaanntt  lleess  iinnddeemmnniittééss  ddee  cchhôômmaaggee  eett  lleess  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiitteess  qquuii  ssoonntt  aabboonnddééeess  ppaarr  lleess  
ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  eett  ppaattrroonnaalleess,,  cceellaa  ppeerrmmeett  ddee  ffaaiirree  dd’’uunnee  ppiieerrrree  pplluussiieeuurrss  ccoouuppss..  ««  FFaacciiaalleemmeenntt  »»,,  ccoommmmee  iill  eesstt  ddiitt  
ddaannss  llaa  llaanngguuee  tteecchhnnooccrraattiiqquuee,,  cceellaa  pprroovvooqquuee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ssaallaaiirree  nneett  mmiissee  eenn  aavvaanntt  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,  mmaaiiss  iill  ss’’eennssuuiitt  ssuurrttoouutt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ddeess  ««  cchhaarrggeess  ppaattrroonnaalleess  »»..  CCeellaa  ppeerrmmeett  ssuurrttoouutt  
ddee  ffaaiirree  éévvoolluueerr  llee  ssttaattuutt  ddee  cceettttee  ppaarrttiiee  dduu  ssaallaaiirree  ddiifffféérréé  qquuii  rreelleevvaaiitt  dduu  ««  ddrrooiitt  àà  »»  ((iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  11994455))  
vveerrss  uunn  ssttaattuutt  dd’’aassssiissttaannccee  ddeess  cchhôômmeeuurrss  rreelleevvaanntt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’EEttaatt  nnééoo--lliibbéérraall  eett  ddeess  ddeessiiddeerraattaa  dduu  ccaappiittaall  ((uunnee  CCSSGG  
iinnddeexxééee  ssuurr  llaa  ccrrooiissssaannccee……))  eett  nnoonn  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn..  AAuu  ppaassssaaggee,,  cceellaa  ppeerrmmeett  ééggaalleemmeenntt  ddee  pprriivvaattiisseerr  ccee  qquuii  rreessttee  ddeess  
sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  qquuii  ssoonntt  uunnee  aauuttrree  ffoorrmmee  dduu  ssaallaaiirree  ddiifffféérréé  ::  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss,,  lleess  ééttuuddiiaannttss  
ccoommmmeenncceenntt  lleeuurr  vviiee  dd’’aadduullttee  eenn  ss’’eennddeettttaanntt……  àà  vviiee  !!  

  
  
  

VV    LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  LLOOII  MMAACCRROONN  (( aa uu tt oo mm nnee   22 00 11 44   ––   éé tt éé   22 00 11 55 ))   
  
  

««  LLoorrssqquuee  lleess  pprroobbllèèmmeess  rreellèèvveenntt  dduu  tteemmppss  lloonngg,,  llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  aaddooppttee  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ssyymmbboolliiqquuee  ((ddeess  ggrraannddeess  mmeesssseess,,  uunnee  
iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’aaggeennddaa,,  eettcc..))  ssaannss  pprrooccééddeerr  aauuxx  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  rreeqquuiisseess,,  nnii  ss’’eexxppoosseerr  aauu  ccooûûtt  ppoolliittiiqquuee  qquuii  lleess  aaccccoommppaaggnnee  [[……]]  IIll  
iimmppoorrttee  ddee  nnootteerr  qquu’’uunnee  tteellllee  rrééffoorrmmee  [[ddeess  rreettrraaiitteess]]  nn’’aa  ééttéé  ppoossssiibbllee  qquuee  pprréécciisséémmeenntt  ppaarrccee  qquu’’iill  yy  aa  eeuu,,  dduurraanntt  lleess  vviinnggtt  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  
((ddeeppuuiiss  llee  LLiivvrree  bbllaanncc  ppoorrttéé  ppaarr  MMiicchheell  RRooccaarrdd  eenn  11999911)),,  uunnee  ppééddaaggooggiiee  ccoonnssttaannttee  aauupprrèèss  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  »»..  EE..  MMaaccrroonn,,  ««  LLeess  
llaabbyyrriinntthheess  dduu  ppoolliittiiqquuee..  QQuuee  ppeeuutt--oonn  aatttteennddrree  ppoouurr  22001122  eett  aapprrèèss  ??  »»,,  RReevvuuee  EEsspprriitt,,  mmaarrss  AAvvrriill  22001111..  

  
PPoouurr  ccoommmmeenncceerr,,  iill  nnoouuss  ffaauutt  ddiirree  uunn  mmoott  dduu  ppaarrccoouurrss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  qquuii  aa  ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee,,  ttaanntt  ssoonn  

aasscceennssiioonn  ffuutt  uunnaanniimmeemmeenntt  ccéélléébbrrééee..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  nnéé  llee  2211  ddéécceemmbbrree  11997777,,  eesstt  bbaappttiisséé  àà  ll''ââggee  ddee  ddoouuzzee  aannss  aauu  
mmoommeenntt  ddee  ssoonn  eennttrrééee  aauu  ccoollllèèggee  jjééssuuiittee  ddee  LLaa  PPrroovviiddeennccee  dd’’AAmmiieennss  qquu’’iill  ffrrééqquueennttee  ddee  llaa  ssiixxiièèmmee  àà  llaa  pprreemmiièèrree..  IIll  tteerrmmiinnee  
sseess  ééttuuddeess  sseeccoonnddaaiirreess  aauu  llyyccééee  HHeennrrii--IIVV,,  ooùù  iill  eesstt  llaauurrééaatt  dduu  ccoonnccoouurrss  ggéénnéérraall  ddee  ffrraannççaaiiss  eett  ppaassssee  llee  bbaacc  SS  aavveecc  ssuuccccèèss,,  mmaaiiss  
aapprrèèss  sseess  ccllaasssseess  pprrééppaarraattooiirreess,,  iill  éécchhoouuee  ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss  àà  ll’’ééccrriitt  ddee  NNoorrmmaallee  SSuupp..  IIll  oobbttiieenntt  uunn  DDEEAA  ddee  pphhiilloo  àà  NNaanntteerrrree  eenn  
11999999,,  ppuuiiss  eesstt  ddiippllôômméé  ddee  ll''IIEEPP  ddee  PPaarriiss  eenn  22000011..  ÉÉnnaarrqquuee  ssttaaggiiaaiirree  ddaannss  ll’’OOiissee  àà  ll’’aauuttoommnnee  22000022,,  iill  ssee  lliiee  dd’’aammiittiiéé  aavveecc  
HHeennrryy  HHeerrmmaanndd,,  uunn  hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  eennrriicchhii  ddaannss  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  ccoommmmeerrcciiaall  eett  ssoorrtt  iinnssppeecctteeuurr  ddeess  ffiinnaanncceess  ddee  ll’’EENNAA  eenn  
22000044..  

EEnn  22000066,,  LLaauurreennccee  PPaarriissoott  lluuii  pprrooppoossee  llee  ppoossttee  ddee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  dduu  MMEEDDEEFF  qquu''eellllee  pprrééssiiddee  mmaaiiss  iill  ddéécclliinnee..  EEnn  22000077,,  
llee  cchheeff   ddee  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess,,  JJeeaann--PPiieerrrree  JJoouuyyeett,,  sseeccrrééttaaiirree  dd’’ÉÉttaatt  cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  eeuurrooppééeennnneess  ddee  SSaarrkkoozzyy,,  llee  
pprréésseennttee  àà  JJaaccqquueess  AAttttaallii  qquuii  pprrééssiiddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  llaa  ««  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  »»  ddoonntt  iill  ddeevviieenntt  rraappppoorrtteeuurr  ggéénnéérraall  
aaddjjooiinntt  eenn  aaooûûtt..  IIll  yy  ddééffeenndd  uunn  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé  ffoonnddéé  ssuurr  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  llaa  ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  eett  pprréécciissee  qquuee  ::  ««  CCeeccii  nn’’eesstt  nnii  
uunn  rraappppoorrtt,,  nnii  uunnee  ééttuuddee,,  mmaaiiss  uunn  mmooddee  dd’’eemmppllooii  ppoouurr  ddeess  rrééffoorrmmeess  uurrggeenntteess  eett  ffoonnddaattrriicceess..  IIll  nn’’eesstt  nnii  ppaarrttiissaann  nnii  bbiippaarrttiissaann  ::  iill  eesstt  nnoonn  ppaarrttiissaann  »»..  
DDaannss  ccee  tteexxttee,,  cceess  eesspprriittss  iinnssppiirrééss  nnee  ssee  ccoonntteennttaaiieenntt  ppaass  ddee  rreeccoommmmaannddeerr  llaa  rrééoorriieennttaattiioonn  mmaassssiivvee  ddee  ll’’ééppaarrggnnee  ddeess  FFrraannççaaiiss  
vveerrss  lleess  mmaarrcchhééss  dd’’aaccttiioonnss,,  ssiixx  mmooiiss  aavvaanntt  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  ddee  22000088..  

OOuuttrree  llaa  rreevvuuee  EEsspprriitt  ddaannss  llaaqquueellllee  ssiixx  ddee  sseess  aarrttiicclleess  ssoonntt  ppuubblliiééss,,  ll’’iinnssppeecctteeuurr  ddeess  ffiinnaanncceess  ffrrééqquueennttee  ddeess  tthhiinnkk--ttaannkkss  
lliibbéérraauuxx  TTeerrrraa  NNoovvaa,,  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  ddeess  iiddééeess,,  EEnn  tteemmppss  rrééeell,,  llee  CCeerrccllee  TTuurrggoott,,  lleess  GGrraaccqquueess  eett  ll’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ffoonnddaattiioonn  ééttaattss--
uunniieennnnee  YYoouunngg  LLeeaaddeerrss  ppaarr  llaaqquueellllee  ssoonntt  ppaassssééss  FF..  HHoollllaannddee,,  AA..  JJuuppppéé,,  PP..  MMoossccoovviiccii,,  VV..  PPééccrreessssee,,  AA..  MMoonntteebboouurrgg,,  NN..  VVaallllaauudd--
BBeellkkaacceemm,,  LL..  WWaauuqquuiieezz,,  AA..  MMoorreellllee,,  FF..  PPeelllleerriinn,,  MM..  TToouurraaiinnee,,  YY..  ddee  KKeerrddrreell,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  VVaalleeuurrss  aaccttuueelllleess,,  LL..  JJooffffrriinn,,  NN..  
DDuuppoonntt--AAiiggnnaann,,  AA..  LLaauuvveerrggeeoonn,,  DD..  OOlliivveennnneess……  ((uurr11..ccaa//qqzzgg7711))1100  

AAllaaiinn  MMiinncc  llee  rreeccoommmmaannddee  aauupprrèèss  ddee  llaa  bbaannqquuee  RRootthhsscchhiilldd  ddaannss  llaaqquueellllee  ssoonn  aasscceennssiioonn  sseerraa  ffuullgguurraannttee  ggrrââccee  àà  uunn  
mmaarrcchhéé  ccoonncclluu  eenn  22001122  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  NNeessttlléé,,  ddoonntt  llee  PPDDGG  aavvaaiitt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaaddiittee  ccoommmmiissssiioonn  AAttttaallii……  AApprrèèss  llaa  
vviiccttooiirree  ddee  22001122,,  AAttttaallii  eett  JJoouuyyeett  ––  rreevveennuuss  ddee  lleeuurrss  aavveennttuurreess  ssaarrkkoozzyysstteess  eett  àà  nnoouuvveeaauu  iinnttiimmeess  ddee  HHoollllaannddee  ––  aappppuuiieenntt  ssaa  
ccaannddiiddaattuurree  aauu  ppoossttee  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee,,  cchhaarrggéé  ddeess  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess..  EEnn  22001144,,  cc’’eesstt  eennccoorree  
JJoouuyyeett  qquuii,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee,,  aannnnoonnccee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  ssoonn  pprroottééggéé  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  

  
ÀÀ  ccee  ssttaaddee  ddee  ffoorrmmaattaaggee,,  oonn  ddiissttiinngguuee  ssaannss  ddiiffffiiccuullttéé  ll’’ééppuurree  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  ::  êêttrree  iinnttrroodduuiitt  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  

ppoouuvvooiirr  ppaarr  uunn  iinnfflluueenntt  ppyyggmmaalliioonn1111,,  nn’’yy  ppaasssseerr  qquuee  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ddeennssee  rréésseeaauu  ddee  rreellaattiioonnss,,  
ppuuiiss  rreeccoommmmeenncceerr  àà  uunn  ppoossttee  dd’’uunn  pprreessttiiggee  ssuuppéérriieeuurr..  MMaaccrroonn  nnee  rreesstteerraa  ppaass  pplluuss  lloonnggtteemmppss  àà  BBeerrccyy  qquu’’àà  ll’’iinnssppeeccttiioonn  
ddeess  ffiinnaanncceess,,  cchheezz  RRootthhsscchhiilldd  oouu  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ::  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  aannss..  QQuuaanndd  iill  llaannccee  àà  3388  aannss,,  eenn  
aavvrriill  22001166,,  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt  EEnn  mmaarrcchhee  !!,,  iill  mmoobbiilliissee  lleess  ccoonnttaaccttss  aaccccuummuullééss  àà  cchhaaqquuee  ééttaappee  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  
SSttéépphhaannee  BBoouujjnnaahh,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  qquuii  ggèèrree  lleess  BBoouurrsseess  dd’’AAmmsstteerrddaamm,,  BBrruuxxeelllleess,,  LLiissbboonnnnee  eett  PPaarriiss,,  aanncciieenn  ««  DDSSKK  
bbooyy  »»,,  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dd’’EEnn  tteemmppss  rrééeell,,  pprréésseennttee  MMaaccrroonn  àà  ll’’hhoommmmee  qquuii  llèèvveerraa  ddeess  ffoonnddss  ppoouurr  ssaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  
CChhrriissttiiaann  DDaarrggnnaatt,,  aanncciieenn  ppaattrroonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dd’’aaccttiiffss  ddee  BBNNPP  PPaarriibbaass  eett  dduu  CCrrééddiitt  aaggrriiccoollee  qquuii  aa  ééggaalleemmeenntt  pprrééssiiddéé  llee  
ccoommiittéé  ««  MMoonnnnaaiieess  eett  ssyyssttèèmmee  mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  »»  dduu  MMeeddeeff   ddee  22001100  àà  22001133……  

CCôôttéé  ssyynnddiiccaall,,  oouuttrree  JJeeaann  KKaassppaarr  aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  ddee  llaa  CCFFDDTT,,  llaa  ccoonnnneexxiioonn  mmaaccrroonniieennnnee  ssee  nnoommmmee  PPiieerrrree  FFeerrrraaccccii,,  
ll’’hhoommmmee  qquuii  aa  ttrraannssffoorrmméé  llee  ccaabbiinneett  dd’’eexxppeerrttiissee  SSeeccaaffii,,  pprroocchhee  ddee  llaa  CCGGTT,,  eenn  uunn  ggrroouuppee  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llee  ccoonnsseeiill  aauuxx  
ssyynnddiiccaattss,,  aauuxx  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  aauuxx  ddiirreeccttiioonnss  dd’’eennttrreepprriissee,,  llee  ggrroouuppee  AAllpphhaa..  SSoonn  ffiillss  MMaarrcc  ((ttéémmooiinn  ddee  
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mmaarriiaaggee  ddee  MMaaccrroonn))  eesstt  pprrooffeesssseeuurr  dd’’ééccoonnoommiiee,,  cchheerrcchheeuurr  aassssoocciiéé  àà  llaa  cchhaaiirree  ««  SSééccuurriissaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  »»  
qquuee  ccooffiinnaanncceenntt  àà  SScciieenncceess  PPoo  llee  ggrroouuppee  AAllpphhaa  dduu  ppaappaa,,  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ttrraavvaaiill  iinnttéérriimmaaiirree  RRaannddssttaadd,,  PPôôllee  eemmppllooii  eett  llee  
mmiinniissttèèrree  dduu  ttrraavvaaiill..  AAiinnssii  ll’’hhoommmmee  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssaannss  ppaasssséé  eett  ssaannss  aattttaacchhee  iinnccaarrnnee--tt--iill,,  ttaanntt  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  
qquuee  ppaarr  ssoonn  eennttoouurraaggee,,  llaa  ffiigguurree  ddee  ll’’hhéérriittiieerr  dduu  ccaappiittaall  ssyymmbboolliiqquuee  ffaammiilliiaall,,  cceellllee  dd’’uunn  oobblliiggéé  ddee  llaa  nnoobblleessssee  dd’’ÉÉttaatt  ((EENNAA,,  
BBeerrccyy))  eett  ddee  llaa  hhaauuttee  ffiinnaannccee  ::  llee  nnooyyaauu  dduu  ««  ssyyssttèèmmee  »»,,  eenn  ssoommmmee,,  qquuee  ssaannccttiioonnnnee  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee  aauu  cclluubb  LLee  SSiièèccllee..  
LL’’eesssseennttiieell  nn’’ééttaanntt  ppaass  dd’’aavvooiirr  uunn  pprrooggrraammmmee,,  mmaaiiss  ddee  rraasssseemmbblleerr  ttoouuss  aazziimmuuttss  eett  ddee  ppoouuvvooiirr  ccoommpptteerr  ssuurr  ll’’aappppuuii  ddee  
rreessppoonnssaabblleess  iinnfflluueennttss..  

  

LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee  cchhaarrggéé  ddeess  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  
LLeess  mmiinniissttrreess  dduu  ttrraavvaaiill  ssuucccceessssiiffss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHoollllaannddee  oonntt  ssuu  uuttiilliisseerr  lleess  ffiicchheess  dduu  MMeeddeeff..  AAiinnssii,,  ll’’œœuuvvrree  

ccoommmmeennccééee  aavveecc  ll’’AAccccoorrdd  NNaattiioonnaall  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  dduu  1111  jjaannvviieerr  22001133  ccoonnjjuugguuaaiitt  ddee  ggrraannddss  rreeccuullss  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ssaallaarriiééss  
eett  ll’’aaffffiicchhaaggee  ssaannss  ffaarrdd  dd’’uunnee  ssoouummiissssiioonn  aauu  ccaappiittaall  ::  llee  ttiittrree  ««  PPoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  
ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess……  »»  eenn  rrééssuummaaiitt  ll’’eesspprriitt..  EEnn  vvooiiccii  qquueellqquueess  ttrrèèss  ccoouurrttss  eexxttrraaiittss  ((cceett  hhyybbrriiddee  eennttrree  llaannggaaggee  
aaddmmiinniissttrraattiiff   eett  nnoovvllaanngguuee  eennttrreepprreenneeuurriiaallee  eesstt  vviittee  ffaattiiggaanntt))  cchhooiissiiss  ddaannss  lleess  ttiittrreess  IIII,,  IIIIII  eett  IIVV  ::  
TTiittrree  IIII  ––  RReennffoorrcceerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss  ssuurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  eett  lleess  cchhooiixx  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llaa  ggeessttiioonn  
pprréévviissiioonnnneellllee  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ((ssiicc))..  
««  CCoommpprreennddrree  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  lleess  lleevviieerrss  eett  ccoonnttrraaiinntteess  qquuii  llaa  ddéétteerrmmiinneenntt,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ééttaappee  nnéécceessssaaiirree  aauuxx  
ssaallaarriiééss  ppoouurr  ssee  ll’’aapppprroopprriieerr..  SSaavvooiirr  qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceettttee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  lleeuurr  eemmppllooii,,  lleeuurr  ccaarrrriièèrree,,  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  
ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  aannttiicciippééeess  eett  qquuee  lleeuurr  aavveenniirr  eesstt  ssééccuurriisséé  eesstt  uunnee  ccoonnddiittiioonn  ddee  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  eett  ddee  lleeuurr  ppeerrffoorrmmaannccee  »»..  

AArrttiiccllee  1144  --  AArrttiiccuullaattiioonn  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  pprréévviissiioonnnneellllee  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ((GGPPEECC))  eett  dduu  
ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn..  
««  EEnnccoorree  mmééccoonnnnuuee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass  oouu  ssoouuvveenntt  ccoonnttrroovveerrssééee,,  llaa  GGPPEECC  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  uunn  oouuttiill  dd’’aannttiicciippaattiioonn  qquuii  ppeeuutt,,  ssii  
ll’’oonn  eenn  ffaaiitt  bboonn  uussaaggee,,  ccoonncciilliieerr  bbeessooiinnss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  aassppiirraattiioonnss  ddeess  ssaallaarriiééss  eett  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii..  
EEnn  oouuttrree,,  llaa  GGPPEECC  iinnssttaallllee  uunn  nnoouuvveell  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  ddee  ddiiaalloogguuee  eennttrree  llaa  ddiirreeccttiioonn  eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  dduu  
ppeerrssoonnnneell  »»..  
TTiittrree  IIIIII  ––  DDoonnnneerr  aauuxx  eennttrreepprriisseess  lleess  mmooyyeennss  ddee  ss’’aaddaapptteerr  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ccoonnjjoonnccttuurreellss  eett  ddee  pprréésseerrvveerr  ll’’eemmppllooii..  

AArrttiiccllee  1188  ::  AAffiinn  ddee  mmaaiinntteenniirr  ll’’eemmppllooii,,  eenn  ccaass  ddee  ggrraavveess  ddiiffffiiccuullttééss  ccoonnjjoonnccttuurreelllleess  rreennccoonnttrrééeess  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee,,  iill  
ccoonnvviieenntt  ddee  ssee  ddootteerr,,  àà  ccôôttéé  ddee  ddiissppoossiittiiffss  eexxiissttaannttss  tteellss  qquuee  llee  cchhôômmaaggee  ppaarrttiieell,,  ddee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoonncclluurree  ddeess  aaccccoorrddss  
dd’’eennttrreepprriissee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ttrroouuvveerr  uunn  nnoouuvveell  ééqquuiilliibbrree......  
TTiittrree  IIVV  ––  DDéévveellooppppeerr  ll’’eemmppllooii  eenn  aaddaappttaanntt  llaa  ffoorrmmee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

AArrttiiccllee  2222  ––  EExxppéérriimmeenntteerr  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  iinntteerrmmiitttteenntt  
IIll  ffaauutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  cceess  pprreemmiièèrreess  rreemmiisseess  eenn  ccaauussee  ddeess  aaccqquuiiss  ssoocciiaauuxx  sseerroonntt  ppaassssééss  iinnaappeerrççuuss  ttaanntt  llaa  qquueessttiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  
hhoommoosseexxuueell  aauurraa  mmoobbiilliisséé  lleess  aatttteennttiioonnss  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà..  
  

LLeess  oorriiggiinneess  ddee  llaa  llooii  MMaaccrroonn  
AApprrèèss  ssaa  nnoommiinnaattiioonn  àà  BBeerrccyy  àà  ll’’ééttéé  22001144,,  vvooiiccii  ccee  qquuee  MMaaccrroonn  aa  ddééccllaarréé  aauu  JJDDDD  dduu  1122  ooccttoobbrree  ssuuiivvaanntt  ::  ««  BBeeaauuccoouupp  ddee  

rrééffoorrmmeess  oonntt  ééttéé  vvoottééeess  eett  eennggaaggééeess  ::  llee  CCrrééddiitt  dd''iimmppôôtt  ccoommppééttiittiivviittéé  eemmppllooii,,  llee  ppaaccttee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé,,  ll''aaccccoorrdd  ddee  jjaannvviieerr  22001133  
ssuurr  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  ll''eemmppllooii..  LL''ÉÉttaatt,,  llaa  SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee  eett  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  ffoonntt  ddeess  eeffffoorrttss  ccoonnssiiddéérraabblleess  ppoouurr  rréédduuiirree  nnooss  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess  
ddee  5500  mmiilllliiaarrddss  eenn  ttrrooiiss  aannss……  CC''eesstt  hhiissttoorriiqquuee  !!  ……  mmaaiiss  llaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  cchheezz  nnoouuss  [[ccoommpprreennddrree  ::  iill  yy  aa  eennccoorree  bbeeaauuccoouupp  àà  
ffaaiirree]]..  PPaass  eenn  aaccccuussaanntt  BBrruuxxeelllleess,,  BBeerrlliinn,,  oouu  ll''ééttrraannggeerr..  LLaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  ddaannss  nnoottrree  ccaappaacciittéé  àà  bboouuggeerr,,  mmooddeerrnniisseerr  llee  ppaayyss,,  llee  ddéébbllooqquueerr,,  
lliibbéérreerr  ll''ééccoonnoommiiee,,  ddoonnnneerr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  àà  cceeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  ttrraavvaaiilllleerr,,  ccrrééeerr,,  pprroodduuiirree,,  ddee  llee  ffaaiirree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ssiimmpplleemmeenntt..  CC''eesstt  llaa  cclléé……  
AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  aa  llaa  cchhaannccee  dd’’aavvooiirr  eeuu  uunn  pprrééddéécceesssseeuurr  qquuii  aa  ffaaiitt  lleess  rrééffoorrmmeess..  PPaass  nnoouuss……  CCeettttee  llooii  ddooiitt  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  ppssyycchhoollooggiiqquuee  rraappiiddee  
ppoouurr  cchhaannggeerr  lleess  mmeennttaalliittééss  »»..  CCee  ddoonntt  iill  ss’’aaggiitt  llàà,,  cc’’eesstt  éévviiddeemmmmeenntt  dd’’aapppplliiqquueerr  ««  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  cchhoocc  »»,,  uunnee  mméétthhooddee  iinnttééggrrééee  
ppaarr  lleess  ssttrraattèèggeess  nnééoo  oouu  uullttrraalliibbéérraauuxx..  

DDaannss  lleess  ffaaiittss,,  llaa  llooii  MMaaccrroonn1122  aa  ééttéé  iinniittiiééee  ppaarr  AArrnnaauudd  MMoonntteebboouurrgg  eenn  22001144  eett  nnoommbbrree  ddee  sseess  mmeessuurreess  pprroovveennaaiieenntt  ddeess  
pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  AAttttaallii  ppoouurr  ««  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ffrraannççaaiissee  »»  iinnssttiittuuééee  ppaarr  SSaarrkkoozzyy  àà  ll’’ééttéé  22000077..  RReessttee  
qquuee  MMaaccrroonn  eenn  ffuutt  llee  rraappppoorrtteeuurr,,  qquu’’iill  eenn  ccoonnnnaaiissssaaiitt  ttoouuss  lleess  aarrccaanneess  eett  nnoouuss  vveerrrroonnss  qquuee  cceett  aassppeecctt  ddeess  cchhoosseess  nn’’eesstt  ppaass  
ssaannss  iimmppoorrttaannccee..  

IIll  ffaauutt  rraappppeelleerr  qquuee  llee  1133  jjaannvviieerr  22001155,,  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  eesstt  aarrrriivvééee  àà  PPaarriiss  ppoouurr  éépplluucchheerr  lleess  
ccoommpptteess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHoollllaannddee,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ««  ppoouurr  llaa  ccrrooiissssaannccee,,  ll’’aaccttiivviittéé  eett  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  
ééccoonnoommiiqquueess  »»  ffuutt  rroonnddeemmeenntt  mmeennéé..  VVaallllss  ddeevvaaiitt  aabbssoolluummeenntt  bboouucclleerr  llee  ddoossssiieerr  ppoouurr  llaa  ffiinn  fféévvrriieerr  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  ddaattee  ddee  llaa  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  mmaauuvvaaiiss  ppooiinnttss  ffiixxééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  JJeeaann--CCllaauuddee  JJuunncckkeerr..  
  

««  CC’’eesstt  uunnee  bboonnnnee  cchhoossee  qquuee  cceettttee  llooii  aaiitt  ééttéé  aaddooppttééee..  ((……))  PPrreeuuvvee  dd’’uunnee  bboonnnnee  ccaappaacciittéé  dd’’aaccttiioonn  »»  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss,,  aa  
ddiitt  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  ((AAFFPP,,  2200  fféévvrriieerr  22001155))..  
LLee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  VVaallddiiss  DDoommbbrroovvsskkiiss,,  aa  ddiitt  aauu  SSéénnaatt  llee  1111  mmaarrss  22001155  ::  ««  CCee  pprroojjeett  eesstt  
bbiieenn  aaccccuueeiillllii  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ((......))..  LLee  ttrraavvaaiill  dduu  ddiimmaanncchhee,,  llaa  mmoobbiilliittéé,,  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  pprruudd’’hhoommmmeess  oouu  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  jjuurriiddiiqquueess  
rréégglleemmeennttééeess  ::  ttoouuss  cceess  ddoommaaiinneess  ssoonntt  iimmppoorrttaannttss,,  mmaaiiss  ccee  nn’’eesstt  qquu’’uunn  ddéébbuutt..  IIll  yy  aa  ddeeuuxx  cceennttss  pprrooffeessssiioonnss  rréégglleemmeennttééeess  eenn  FFrraannccee  »»..  
DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  JJeeaann--CCllaauuddee  JJuunncckkeerr  aa  ddééccllaarréé  aauu  mmiiccrroo  dd’’EEuurrooppee  11  llee  1199  mmaarrss  22001155  ::  ««  CC’’eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  ddee  
ssaalluueerr..  »»  EEtt  dd’’aajjoouutteerr  ::  ««  JJee  vvoouuddrraaiiss  qquuee  ll’’eeffffoorrtt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  aaiillllee  pplluuss  llooiinn  »»..  

  

FFiinnaalleemmeenntt,,  cceettttee  llooii  ddee  330000  aarrttiicclleess  aa  ééttéé  aaddooppttééee  llee  1100  jjuuiilllleett  22001155  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  aapprrèèss  ll’’uussaaggee,,  àà  ttrrooiiss  rreepprriisseess,,  
ddee  ll’’aarrttiiccllee  4499--33,,  uunnee  ddiissppoossiittiioonn  qquuee  HHoollllaannddee  qquuaalliiffiiaaiitt  aauuttrreeffooiiss  ddee  ««  ddéénnii  ddee  ddéémmooccrraattiiee  »»..  
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LLee  pprroojjeett  ttoouucchhee  àà  ttoouutt  
LLaa  lliibbéérraalliissaattiioonn  ddeess  lliiggnneess  dd’’aauuttoobbuuss  eesstt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  pprroommuuee  aaffiinn  ddee  ccoonnccuurrrreenncceerr  llaa  SSNNCCFF  eett  ddee  llaa  ffaaiirree  pplliieerr,,  

ttoouutt  ccoommmmee  oonn  aa  uusséé  dduu  SSTTIIFF  ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  ll’’îîlloott  dd’’ooppppoossiittiioonn  ssyynnddiiccaallee  àà  llaa  RRAATTPP  ;;  llaa  pprroommoottiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  
««  ggoouuvveerrnnaannccee  »»  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  llaa  nneeuuttrraalliissaattiioonn  dd’’uunn  sseecctteeuurr  rrééssiissttaanntt  eenn  ll’’eenngglloobbaanntt  ddaannss  uunnee  eennttiittéé  pplluuss  vvaassttee  ddee  
mmaanniièèrree  àà  llee  ddiilluueerr,,  àà  llee  mmiinnoorriisseerr  eett  àà  mmeettttrree  ssuurr  llee  ccoommppttee  dduu  nnoouuvveeaauu  sseecctteeuurr  ééccoonnoommiiqquuee  aaiinnssii  ccoonnssttiittuuéé  lleess  ddéécciissiioonnss  
lliibbéérraalleess  qquuii  nn’’aauurraaiieenntt  ppaass  ééttéé  aacccceeppttééeess  ddaannss  ll’’aanncciieenn  ccaaddrree..  CC’’eesstt  llee  ddééccaallqquuee  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  lliibbéérraallee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  lleess  
ggoouuvveerrnneemmeennttss  eeuurrooppééeennss  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  rreessppeeccttiiffss  ::  iillss  ss’’aabbrriitteenntt  ddeerrrriièèrree  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  
ppoouurr  iimmppoosseerr  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  rrééggrreessssiioonnss  ssoocciiaalleess..  DDee  ssuurrccrrooîîtt,,  ddiivveerrsseess  ddéénnoommiinnaattiioonnss  ––  ééccoonnoommiieess  
dd’’éécchheellllee,,  ssyynneerrggiieess……  ––  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  lleess  ffaaiirree  eennttrreerr  ddaannss  lleess  ttêêtteess  eenn  lleess  bbaannaalliissaanntt..      

CCeellaa  ss’’aaccccoommppaaggnnee  ddee  ««  mmeessuurreess  ffaacciiaalleess  »»  oouu  dd’’uunn  ddiissccoouurrss  qquuii  ssee  vveeuutt  ssoocciiaall  eett  qquuii,,  aauu--ddeellàà  dduu  mméépprriiss  ppoouurr  ««  lleess  
ppaauuvvrreess  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  vvooyyaaggeerr  ppoouurrrroonntt  vvooyyaaggeerr  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  »»  ((MMaaccrroonn  aauu  FFiiggaarroo  dduu  1155  oocctt..  22001144))  eennggeennddrree  ppeeuu  àà  ppeeuu  uunnee  
ppoolliittiiqquuee  dd’’aappaarrtthheeiidd,,  ddee  ssééggrrééggaattiioonn  ssoocciiaallee  ddoonntt  oonn  vviieenntt  aapprrèèss  ccoouupp  ffuussttiiggeerr  lleess  hhaabbiittaannttss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  ddiiffffiicciilleess,,  ddééssiiggnnééss  
ccoommmmee  lleess  vviiccttiimmeess  eexxppiiaattooiirreess  dd’’uunn  tteerrrroorriissmmee  aauuttaanntt  iissssuu  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  eenn  ccoouurrss  ddeess  ««  vvaalleeuurrss  ddee  ll’’OOcccciiddeennttaalliiee  »»  
qquuee  ddee  sseess  iinntteerrvveennttiioonnss  iimmppéérriiaalliisstteess..  

SSuuiivveenntt  ll’’aaffffaaiibblliisssseemmeenntt  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  dduu  ttrraavvaaiill  dduu  ddiimmaanncchhee  eett  ddee  nnuuiitt,,  llaa  lliimmiittaattiioonn  dduu  rrôôllee  ddeess  
pprruudd’’hhoommmmeess,,  llaa  ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  pprrooffeessssiioonnss  jjuurriiddiiqquueess,,  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  ll’’aarrmmeemmeenntt  eett  ddeess  
aaéérrooppoorrttss,,  llaa  ffiilliiaalliissaattiioonn  ddaannss  lleess  cceennttrreess  hhoossppiittaalliieerrss  uunniivveerrssiittaaiirreess,,  ll’’aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  eettcc..  

SSoonntt  iimmppaaccttééss,,  llee  ccooddee  ddeess  ttrraannssppoorrttss,,  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ddee  llaa  rroouuttee  eett  llee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree,,  llee  ccooddee  dduu  ccoommmmeerrccee,,  llee  
ccooddee  rruurraall  eett  ddee  llaa  ppêêcchhee  mmaarriittiimmee,,  llee  ccooddee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  llee  ccooddee  mmoonnééttaaiirree  eett  ffiinnaanncciieerr,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  ddee  
llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree,,  ddee  ll’’uurrbbaanniissmmee,,  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  ll’’hhaabbiittaattiioonn,,  llee  
ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llee  ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ppuubblliiqquueess,,  llee  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss,,  llee  
ccooddee  ddeess  ppoosstteess  eett  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  éélleeccttrroonniiqquueess,,  llee  ccooddee  dduu  ttoouurriissmmee……  ssooiitt  pplluuss  ddee  vviinnggtt  ccooddeess  ssuurr  llaa  ssooiixxaannttaaiinnee  
eexxiissttaanntt  aauu  ttoottaall..  CCee  ppaaqquueett  ddee  mmeessuurreess  ssttrruuccttuurreelllleess  ttoouuss  aazziimmuuttss  vvoouulluueess  ppaarr  BBrruuxxeelllleess  eett  llee  FFMMII  aauurraaiitt  ddûû  ccoonncceerrnneerr  lleess  
mmiinniissttèèrreess  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  ddeess  ttrraannssppoorrttss,,  dduu  llooggeemmeenntt  eett  ddee  ll’’ééccoollooggiiee,,  eennttrree  aauuttrreess..  IIll  eesstt  rreessttéé  ddee  bboouutt  eenn  bboouutt  
eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  MMaaccrroonn  qquuii  ffuutt  pprréésseenntt  ssaannss  ddiissccoonnttiinnuueerr  lloorrss  ddee  llaa  ddiissccuussssiioonn  eenn  ccoommmmiissssiioonn  ::  ccee  ffuutt  ssoonn  éépprreeuuvvee  
dd’’iinniittiiaattiioonn  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’uunn  tteesstt  àà  vvaaiinnccrree  ttoouutteess  lleess  ooppppoossiittiioonnss..  

IIll  eesstt  iimmppoossssiibbllee  iiccii  ddee  ddééttaaiilllleerr  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  ddee  cceettttee  llooii  eett  mmêêmmee  ttoouuss  sseess  iitteemmss  ((vvooiirr  eenn  aannnneexxee))..  OOnn  eenn  
rreettiieennddrraa  qquueellqquueess  ttrraaiittss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  eenn  lleess  rreeggrroouuppaanntt  eenn  cciinnqq  ccaattééggoorriieess  ::  AAttttaaqquuee  ddeess  ddrrooiittss  ssoocciiaauuxx  eett  ssyynnddiiccaauuxx  ;;  
TTrraavvaaiilllleerr  pplluuss  ppoouurr  ggaaggnneerr  mmooiinnss  ;;  PPrriivvaattiissaattiioonnss  eett……  ;;  DDéérréégglleemmeennttaattiioonnss  ttoouuss  aazziimmuuttss  ;;  LLééggiifféérreerr  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee..  

  

11..  AAttttaaqquuee  ddeess  ddrrooiittss  ssoocciiaauuxx  eett  ssyynnddiiccaauuxx  
DDeevvaanntt  lleess  ppaattrroonnss  aamméérriiccaaiinnss  àà  LLaass  VVeeggaass,,  MMaaccrroonn  aa  pprriiss  uunn  eennggaaggeemmeenntt  ffeerrmmee  ::  ««  LLeess  eennttrreepprriisseess  [[ppoouurrrroonntt]]  ccoonnttoouurrnneerr  lleess  

rrèègglleess  ddee  ttrraavvaaiill  rriiggiiddeess  eett  nnééggoocciieerr  ddiirreecctteemmeenntt  aavveecc  lleess  eemmppllooyyééss  »»,,  ccoommmmee  llee  rraaccoonnttee  aavveecc  ddéélleeccttaattiioonn  TThhee  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall  dduu  
88  mmaarrss  22001155..  

AAuu  nnoomm  dduu  rraaccccoouurrcciisssseemmeenntt  ddeess  ddééllaaiiss  ddee  jjuuggeemmeenntt,,  llaa  llooii  ffaacciilliittee  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  ssééaanncceess  dduu  ttrriibbuunnaall  pprruuddhhoommaall  eenn  
ffoorrmmaattiioonn  rreessttrreeiinnttee  ((uunn  jjuuggee  ssaallaarriiéé  eett  uunn  jjuuggee  eemmppllooyyeeuurr))..  MMiieeuuxx  aauurraaiitt  vvaalluu  eenn  aaccccrrooîîttrree  lleess  mmooyyeennss,,  mmaaiiss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ééccaarrttee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé,,  mmaaiiss  ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  qquuiinnzzee  mmiillllee  ccoonnsseeiilllleerrss  pprruudd’’hhoommaauuxx  mmaannqquuaannttss  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  
ééttéé  rreemmiissee  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr..  
LL’’aaffffaaiibblliisssseemmeenntt  ddeess  pprruudd’’hhoommmmeess  ((aarrtt..  225588  eett  225599,,  lleess  pplluuss  lloonnggss))  ss’’aaccccoommppaaggnnee  dd’’uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ssaannccttiioonnss  ppoouurr  lleess  
eemmppllooyyeeuurrss  qquuii  vviioolleenntt  llaa  llooii..  DDééssoorrmmaaiiss,,  uunnee  lliissttee  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonnss  ffoorrffaaiittaaiirreess  ((««  uunn  rrééfféérreennttiieell  »»))  sseerraa  ééttaabblliiee  ((aarrtt..  225588))..  
AAiinnssii,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ssaauurraa  àà  ll’’aavvaannccee  ccee  qquu’’iill  lluuii  eenn  ccooûûttee  ddee  ccoonnttrreevveenniirr  aauuxx  llooiiss  ssoocciiaalleess..  SSii  lleess  ssaannccttiioonnss  ssoonntt  iinnfféérriieeuurreess  àà  
ll’’aavvaannttaaggee  eessppéérréé,,  iill  ssee  pprroodduuiirraa  eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  aaccttuueelllleemmeenntt  aavveecc  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  ::  eelllleess  pprrééffèèrreenntt  ppaayyeerr  ddeess  
aammeennddeess  àà  ccoonnssttrruuiirree  ddeess  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx..  FFoorrtt  ssyymmbboolliiqquueemmeenntt,,  llaa  ppeeiinnee  ddee  pprriissoonn  pprréévvuuee  ((mmaaiiss  jjaammaaiiss  aapppplliiqquuééee))  eenn  ccaass  
dd’’eennttrraavvee  aauuxx  mmiissssiioonnss  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeerrssoonnnneell  eesstt  rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunnee  aammeennddee  ddee  77  550000  eeuurrooss  mmaaxxiimmuumm  ((aarrtt..  226622))..  
TToouujjoouurrss  llee  mmêêmmee  pprriinncciippee  ::  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddee  ll’’aarrggeenntt  ppoouurrrroonntt  ss’’éémmaanncciippeerr  ddee  llaa  llooii..  

LLeess  iinnssppeecctteeuurrss  dduu  ttrraavvaaiill  nnee  vvéérriiffiieerroonntt  pplluuss  ssii  ll’’eemmppllooyyeeuurr  aa  bbiieenn  ccoonnssuullttéé  lleess  éélluuss  dduu  ppeerrssoonnnneell  lloorrss  dduu  lliicceenncciieemmeenntt  ddee  
ddeeuuxx  àà  nneeuuff   ssaallaarriiééss..  LLeess  eennttrreepprriisseess  ssee  ddééccllaarraanntt  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  bbéénnééffiicciieerroonntt  ddee  pprrooccéédduurreess  ssiimmpplliiffiiééeess  ppoouurr  lliicceenncciieerr  ::  ddaannss  
uunn  ggrroouuppee,,  iill  ssuuffffiirraa  àà  llaa  mmaaiissoonn  mmèèrree  dd’’oorrggaanniisseerr  ll’’iinnssoollvvaabbiilliittéé  ddee  ssaa  ffiilliiaallee  ppoouurr  êêttrree  ddéébbaarrrraassssééee  ((oouu  pprreessqquuee))  ddee  ttoouuttee  
oobblliiggaattiioonn  ;;  eenn  ccaass  ddee  ««  ppllaann  ssoocciiaall  »»,,  llee  rreeccllaasssseemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  ssee  lliimmiitteerraa  aauu  sseeuull  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffiilliiaallee  eett  nnee  ssee  ffeerraa  pplluuss  àà  
ll’’éécchheellllee  dduu  ggrroouuppee..  

LLee  jjuuggeemmeenntt  dd’’uunn  ttrriibbuunnaall  aaddmmiinniissttrraattiiff   rreeffuussaanntt  uunn  lliicceenncciieemmeenntt  iinnjjuussttiiffiiéé  ««  nnee  mmooddiiffiieerraa  ppaass  llaa  vvaalliiddiittéé  dduu  lliicceenncciieemmeenntt  [[eett]]  nnee  
ddoonnnneerraa  ppaass  lliieeuu  aauu  vveerrsseemmeenntt  dd’’uunnee  iinnddeemmnniittéé  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  »»  ((aarrtt..  229911  eett  229922))..  AAiinnssii,,  llee  ssaallaarriiéé  iinnjjuusstteemmeenntt  jjeettéé  ddeehhoorrss  nnee  
sseerraa  nnii  rrééiinnttééggrréé  nnii  iinnddeemmnniisséé  !!  

QQuuaanntt  aauuxx  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddééttaacchhééss,,  ll’’iinnssppeecctteeuurr  dduu  ttrraavvaaiill  ddeevvrraa  ssee  ccoonntteenntteerr  dd’’««  eennjjooiinnddrree  ppaarr  ééccrriitt  àà  cceett  eemmppllooyyeeuurr  ddee  ffaaiirree  cceesssseerr  llaa  
ssiittuuaattiioonn  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ffiixxéé  ppaarr  ddééccrreett  eenn  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  »»  ((aarrtt..  228800))..  DDee  qquuooii  ffaaiirree  ffrréémmiirr  ddee  ppeeuurr  lleess  mmaarrcchhaannddss  ddee  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree......  

  

22..  DDééttrriiccootteerr  ffiill  àà  ffiill  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  
TTrraavvaaiill  dduu  ddiimmaanncchhee  eett  ddee  nnuuiitt  ::  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ccrrééee  ddeess  ««  zzoonneess  ttoouurriissttiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  »»  ((aarrtt..  224422))  ooùù  lleess  mmaaggaassiinnss  

ppoouurrrroonntt  oouuvvrriirr  ttoouuss  lleess  ddiimmaanncchheess  eett  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  jjuussqquu’’àà  mmiinnuuiitt..  MMêêmmee  rrééggiimmee  ppoouurr  lleess  ccoommmmeerrcceess  iinnssttaallllééss  ««  ddaannss  lleess  
eemmpprriisseess  ddeess  ggrraannddeess  ggaarreess  »»..  AAuuccuunn  mmaaiirree  nnee  ppoouurrrraa  ss’’yy  ooppppoosseerr,,  cc’’eesstt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  eenn  ddéécciiddeerraa..  SS’’yy  aajjoouutteenntt  uunn  
rreemmooddeellaaggee  eett  uunnee  eexxtteennssiioonn  ddeess  zzoonneess  dd’’eexxcceeppttiioonn  ddééjjàà  eexxiissttaanntteess..  NNuull  nn’’eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccaappaabbllee  ddee  ddiirree  ccoommbbiieenn  dd’’eessppaacceess  
sseerroonntt  aaiinnssii  oouuvveerrttss  àà  ccôôttéé  ddee  llaa  qquuaarraannttaaiinnee  eexxiissttaanntt  aaccttuueelllleemmeenntt..  
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AA  cceess  oouuvveerrttuurreess  ppeerrmmaanneenntteess  ddaannss  ««  ddeess  zzoonneess  rréésseerrvvééeess  »»  ss’’aajjoouutteenntt  lleess  ddoouuzzee  ddiimmaanncchheess  àà  llaa  ddiissccrrééttiioonn  ddeess  mmaaiirreess  eett  ddeess  
pprrééffeettss  ((ccoonnttrree  cciinnqq  pprrééccééddeemmmmeenntt))..  DDééjjàà,,  pprrèèss  ddee  ttrrooiiss  ssaallaarriiééss  ssuurr  ddiixx  ttrraavvaaiilllleenntt  llee  ddiimmaanncchhee  ((ooccccaassiioonnnneelllleemmeenntt  oouu  
rréégguulliièèrreemmeenntt)),,  ccoonnttrree  ddeeuuxx  ssuurr  ddiixx  eenn  11999900..    
LLaa  llooii  nnee  pprréévvooiitt  aauuccuunnee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ssaauuff   ddaannss  lleess  ccoommmmeerrcceess  aalliimmeennttaaiirreess  ddee  pplluuss  ddee  qquuaattrree  cceennttss  mmèèttrreess  ccaarrrrééss  ::  cceess  
hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  sseerroonntt  aalloorrss  mmaajjoorrééeess  ddee  3300  %%..  EEllllee  rreennvvooiiee  àà  uunn  ««  aaccccoorrdd  ccoolllleeccttiiff   [[oouu]]  tteerrrriittoorriiaall  »»  ddoonntt  lleess  ccoonnttoouurrss  
rreesstteenntt  vvaagguueess  oouu  àà  llaa  ««  ddéécciissiioonn  uunniillaattéérraallee  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  »»  aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss..  JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  ddaannss  lleess  zzoonneess  
eexxiissttaanntteess,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’aaccccoorrdd,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddeevvaaiitt  aapppplliiqquueerr  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddoouubblleerr  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn..  DDeemmaaiinn,,  llaa  
ccoonnttrraaiinnttee  nn’’eexxiisstteerraa  mmêêmmee  pplluuss  ::  aauuccuunnee  rrééfféérreennccee  aauu  ccooddee  nn’’eesstt  eexxpplliicciittee  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  llooii..  
AAiinnssii,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauurraa  rrééppoonndduu  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppaattrroonnaatt  eenn  ssoorrttaanntt  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ddiimmaanncchhee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ddéérrooggaattiioonnss  
ppoouurr  ll’’iinnssttaalllleerr  ccoommmmee  nnoorrmmee..  RRiieenn  nnee  llééggiittiimmee  uunnee  tteellllee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  dduu  rreeppooss  ddoommiinniiccaall  àà  ppaarrtt  llaa  vvoolloonnttéé  dd’’éétteennddrree  uunn  
mmooddee  ddee  vviiee  ttoottaalleemmeenntt  ccoonnssuumméérriissttee..  

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  ((2222  hh--66  hh)),,  ppaarrttiieelllleemmeenntt  mmééttaammoorrpphhoosséé  eenn  ««  ttrraavvaaiill  eenn  ssooiirrééee  »»  ddee  2211  hheeuurreess  àà  
mmiinnuuiitt..  SSeeuull  uunn  aaccccoorrdd  eennttrree  llee  ppaattrroonnaatt  eett  lleess  ssaallaarriiééss,,  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ddiimmaanncchhee,,  ffiixxeerraa  ddeess  
««  ccoonnttrreeppaarrttiieess  ppoouurr  ccoommppeennsseerr  lleess  cchhaarrggeess  iinndduuiitteess  ppaarr  lleess  ffrraaiiss  ddee  ggaarrddee  »»..  EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  dd’’êêttrree  pplluuss  iimmpprréécciiss  ??  

AAuu  ttoottaall,,  ppaass  mmooiinnss  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  nnoouuvveelllleess  ssuurr  llee  ttrraavvaaiill  oonntt  ééttéé  aaddooppttééeess..  
  

33..  PPrriivvaattiissaattiioonnss  eett……  
EEnn  22001133  eett  22001144,,  ll’’ééqquuiippee  HHoollllaannddee  aavvaaiitt  ddééjjàà  vveenndduu  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  ccaappiittaall  dd’’EEAADDSS,,  ddee  SSaaffrraann,,  dd’’AAéérrooppoorrttss  ddee  PPaarriiss,,  ddee  

GGDDFF  SSuueezz,,  dd’’OOrraannggee..  SSaannss  oouubblliieerr  llaa  vveennttee  dd’’AAllsstthhoomm  àà  GGeenneerraall  EElleeccttrriicc  eett,,  pplluuss  rréécceemmmmeenntt,,  llaa  vveennttee  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  
ccaappiittaall  ddee  ll’’AAéérrooppoorrtt  ddee  TToouulloouussee--BBllaaggnnaacc..  
LLaa  llooii  MMaaccrroonn  aa  ddrreesssséé  uunnee  lliissttee  ddee  ssoocciiééttééss  àà  pprriivvaattiisseerr  eett  rrééccllaamméé,,  ssii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree,,  lleess  pplleeiinnss  ppoouuvvooiirrss..  AAiinnssii  ««  llaa  mmaajjoorriittéé  dduu  
ccaappiittaall  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  GGrroouuppeemmeenntt  iinndduussttrriieell  ddeess  aarrmmeemmeennttss  tteerrrreessttrreess  ((GGIIAATT))  eett  ddee  sseess  ffiilliiaalleess  »»  vvaa  ppaasssseerr  aauu  pprriivvéé  ((aarrtt..  118899))  aalloorrss  qquuee  llee  
ggrroouuppee  vviitt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddeess  ppuubblliiqquueess..  DDaannss  llaa  lliissttee  ffiigguurree  aauussssii  llaa  vveennttee  ddeess  aaéérrooppoorrttss  ddee  LLyyoonn  eett  ddee  NNiiccee--
CCôôttee  dd’’AAzzuurr,,  ddoonntt  ««  llee  ttrraannssffeerrtt  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  dduu  ccaappiittaall  »»  eesstt  aauuttoorriisséé  ((aarrtt..  119911))..  

AAuuttrree  iinnnnoovvaattiioonn  ::  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddoonnnnééee  aauuxx  ««  cceennttrreess  hhoossppiittaalliieerrss  uunniivveerrssiittaaiirreess  [[CCHHUU]]  ddee  pprreennddrree  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  eett  ddee  ccrrééeerr  ddeess  
ffiilliiaalleess  »»  ((aarrtt..  117777))..  CCeelllleess--ccii  aauurroonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’iinnssttaalllleerr  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  rriicchheess  ccaappiittaalleess  ééttrraannggèèrreess  ((ccoommmmee  
ppoouurr  llee  MMuussééee  dduu  LLoouuvvrree  àà  AAbboouu  DDhhaabbii)),,  ooùù  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  eett  lleess  mmééddeecciinnss  lleess  pplluuss  rrééppuuttééss  ppoouurrrroonntt  ccoonnssuulltteerr  oouu  ooppéérreerr  
qquueellqquueess  jjoouurrss  ppaarr  mmooiiss..  AA  ll’’iinnvveerrssee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ccrrééééeess  ddeess  ssoocciiééttééss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  vveenniirr  ddaannss  lleess  CCHHUU  lleess  
mmaallaaddeess  ffoorrttuunnééss,,  àà  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ll’’hhôôppiittaall  AAmmbbrrooiissee--PPaarréé  qquuii,,  ll’’aann  ddeerrnniieerr,,  aa  pprriivvaattiisséé  ttoouutt  uunn  ééttaaggee  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  uunn  éémmiirr  
dduu  GGoollffee..  LLeess  eexxppeerrttss  nnoommmmeenntt  cceellaa  ««  ttoouurriissmmee  mmééddiiccaall  »»..  LLee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss,,  lluuii,,  ddeevvrraa  aatttteennddrree  qquuee  cceess  ttoouurriisstteess  
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ttyyppee  ssooiieenntt  ssooiiggnnééss  oouu  qquuee  llee  ssppéécciiaalliissttee  rreennttrree  ddee  ssoonn  ééqquuiippééee  ééttrraannggèèrree  ppoouurr  oobbtteenniirr  qquueellqquuee  aatttteennttiioonn..  

DDaannss  llaa  ffoouullééee,,  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  rraattiiffiiee  ll’’oorrddoonnnnaannccee  dduu  2200  aaooûûtt  22001144  ((aarrtt..  117788  àà  119911))  qquuii  ddééccrrèèttee  qquuee  ««  lleess  ssoocciiééttééss  aannoonnyymmeess  
ddaannss  lleessqquueelllleess  ll’’EEttaatt  ddééttiieenntt  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauu  ccooddee  dduu  ccoommmmeerrccee  »»..  LL’’AAggeennccee  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  eesstt  ddiirriiggééee  ppaarr  
RRééggiiss  TTuurrrriinnii,,  eexx--rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ffuussiioonnss--aaccqquuiissiittiioonnss  cchheezz  VViivveennddii  ((NNDDDDLL))  eett  ppaarr  AAssttrriidd  MMiillssaann,,  eexx--rreessppoonnssaabbllee  ddeess  
ffuussiioonnss--aaccqquuiissiittiioonnss  cchheezz  HHSSBBCC..  OOnn  nnee  ddoouuttee  ppaass  qquu’’iillss  ssaauurroonntt  ttiirreerr  ppaarrttiiee  ddee  cceettttee  éévvoolluuttiioonn  ssttaattuuttaaiirree……  

EEnnffiinn,,  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  SSNNCCFF  ddééppeennddrraa  dduu  sseeuull  rraattiioo  ««  eennddeetttteemmeenntt//mmaarrggee  ooppéérraattiioonnnneellllee  »»,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt  dduu  pprrooffiitt  
aatttteenndduu  ((aarrtt..  119933))..  AAuuccuunn  ccrriittèèrree  dd’’uuttiilliittéé  nnii  ddee  sseerrvviiccee  aauu  ppuubblliicc..  PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  lleess  lliiggnneess  dd’’aauuttoobbuuss  ppoouurrrroonntt  ssee  
ddéévveellooppppeerr  àà  ggrraannddee  éécchheellllee,,  qquuiittttee  àà  ttuueerr  cceerrttaaiinneess  lliiggnneess  ddee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  eett  àà  aaggggrraavveerr  llaa  ppoolllluuttiioonn..  
  

44..  DDéérréégglleemmeennttaattiioonnss  ttoouuss  aazziimmuuttss  
LLeess  nnoorrmmeess  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((aarrtt..  7700  àà  9944))  sseerroonntt  aallllééggééeess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  ttoouurriissttiiqquueess..  SSoouuss  llee  ttiittrree  

««  FFaacciilliitteerr  lleess  pprroojjeettss  »»  ((aarrtt..  110033  eett  ssuuiivvaannttss))  eesstt  ééggaalleemmeenntt  pprréévvuuee  ttoouuttee  uunnee  sséérriiee  dd’’aassssoouupplliisssseemmeennttss  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ppoouurr  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ddéérrooggaattiioonnss  aauu  ccooddee  ddee  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  
llooggeemmeennttss..  

LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  MMaaccrroonn  pprréévvooiitt  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  eett  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssuurr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ggrraattuuiittee  dd’’aaccttiioonnss,,  uunn  
ccaaddeeaauu  ddee  330000  àà  990000  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppaarr  aann  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriisseess..  LLeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ssuurr  llee  PPllaann  dd’’ééppaarrggnnee  rreettrraaiittee  
ccoolllleeccttiivvee  ((PPeerrccoo)),,  ssoorrttee  ddee  ffoonnddss  ddee  ppeennssiioonn  pprriivvéé  qquuii  aa  dduu  mmaall  àà  ddééccoolllleerr,,  sseerroonntt  rréédduuiittss..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vveeuutt  lluuii  ddoonnnneerr  
uunn  ccoouupp  ddee  ppoouuccee  ffiinnaanncciieerr..  
  

55..  LLééggiifféérreerr  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  
DDaannss  pplluussiieeuurrss  ddoommaaiinneess  dduu  ddrrooiitt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ««  eesstt  aauuttoorriisséé  àà  pprreennddrree  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  ((……))  lleess  mmeessuurreess  rreelleevvaanntt  dduu  ddoommaaiinnee  ddee  

llaa  llooii  eett  mmooddiiffiiaanntt  llee  ccooddee  ddee  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee,,  llee  ccooddee  rruurraall  eett  ddee  llaa  ppêêcchhee  mmaarriittiimmee,,  llee  ccooddee  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eett  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  »»..  LLeess  aarrttiicclleess  ddee  
cceettttee  llooii  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  lleess  ffuuttuurreess  oorrddoonnnnaanncceess  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt  ssee  ttrroouuvveenntt  ddee  ffaaiitt  ddiissppeerrssééss  ddaannss  uunnee  
mmaassssee  iinneexxttrriiccaabbllee  ddee  pplluuss  ddee  330000  aarrttiicclleess..  

DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  llee  pprroojjeett  aauuttoorriissee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ««  pprreennddrree  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  ttoouuttee  mmeessuurree  rreelleevvaanntt  dduu  
ddoommaaiinnee  ddee  llaa  llooii  »»  ppoouurr  ««  aaccccéélléérreerr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  ddéécciissiioonn  rreellaattiivveess  aauuxx  pprroojjeettss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  »»,,  rréédduuiirree  ««  lleess  ddééllaaiiss  ddee  ddéélliivvrraannccee  ddeess  
ddéécciissiioonnss  pprriisseess  »»……  UUnn  ddiissppoossiittiiff   ccllaaiirreemmeenntt  ccrréééé  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  ZZAADD..  

AAuu  ttoottaall,,  cceettttee  llooii  pprréévvooiitt  ddee  rreeccoouurriirr  uullttéérriieeuurreemmeenntt  àà  2233  oorrddoonnnnaanncceess  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  aarrttiicclleess  11,,  77,,  1122,,  6611,,  6644,,  9944,,  
111155,,  116688,,  220099,,  222222,,  226611..  CC’’eesstt  eenn  qquueellqquuee  ssoorrttee  uunnee  ffuussééee  àà  pplluussiieeuurrss  ééttaaggeess  ::  lleess  rraattiiffiiccaattiioonnss  iinntteerrvviieennddrroonntt  pplluuss  ttaarrdd..    

OOuuttrree  qquuee  cceettttee  mmaanniièèrree  ddee  llééggiifféérreerr  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  eesstt  ddeessttiinnééee  àà  pprreennddrree  lleess  eennnneemmiiss  ddee  vviitteessssee,,  llee  lliibbeelllléé  lluuii--mmêêmmee  ddee  
ttoouuss  cceess  tteexxtteess  nnee  ssee  llaaiissssee  ppaass  ssaaiissiirr  ppaarr  llee  pprrooffaannee,,  ccee  qquuii  eesstt  uunnee  aauuttrree  mmaanniièèrree  ddee  mmoonnttrreerr  aauu  ppeeuuppllee  qquuii  eesstt  ««  llee  mmaaîîttrree  ddeess  
hhoorrllooggeess  »»..  EEtt  aauu  tteemmppss  ddee  ll’’aaccccuullttuurraattiioonn  mmééddiiaattiiqquuee  ddeess  ffoouulleess,,  cceellaa  ddeemmeeuurree  eesssseennttiieell  ddaannss  lleeuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  PPrreennoonnss  àà  
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ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  cceettttee  llooii,,  uunniiqquueemmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  rreeppooss  ddoommiinniiccaall..  IIll  aa  ffaalllluu  1166  
aarrttiicclleess,,  111166  ppaarraaggrraapphheess,,  2211  990000  ssiiggnneess  ppoouurr  ll’’ééccrriirree  !!  NNee  ppaarrlloonnss  ppaass  ddeess  rreennvvooiiss  mmuullttiipplleess  eett  vvaarriiééss  aauuxx  llooiiss,,  aauu  ccooddee  dduu  
ttrraavvaaiill  eett  aauuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  mmooddiiffiiééeess..  

DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  iill  eesstt  éévviiddeenntt  qquu’’aauuccuunn  cciittooyyeenn,,  àà  mmooiinnss  dd’’yy  ccoonnssaaccrreerr  ddeess  cceennttaaiinneess  dd’’hheeuurreess,,  nnee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  uunnee  
iiddééee  pprréécciissee  ddeess  tteennaannttss  eett  aabboouuttiissssaannttss  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceettttee  llooii  qquuii  aa  ddeemmaannddéé,,  ppoouurr  ssoonn  ééllaabboorraattiioonn,,  ssaa  rrééddaaccttiioonn  eett  llaa  
vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  llee  ttrraavvaaiill  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ssppéécciiaalliisstteess,,  ddaannss  uunnee  ffoouullee  ddee  ddoommaaiinneess  ddiifffféérreennttss,,  
dduurraanntt  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  eett  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ssppéécciiaallee,,  pprrééssiiddééee  ppaarr……RRiicchhaarrdd  FFeerrrraanndd,,  ddééjjàà  !!  

  

DDéébbuutt  22001166,,  PP..  GGaattttaazz,,  pprréésseenntt  aauu  FFoorruumm  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  DDaavvooss,,  aa  ééttéé  rraavvii  ppaarr  lleess  pprrooppooss  dduu  mmiinniissttrree  EE..  MMaaccrroonn  
qquuii  aa  ppuubblliiqquueemmeenntt  aappppoorrttéé  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  eennttrreepprreenneeuurrss  ::  ««  LLaa  vviiee  dd''uunn  eennttrreepprreenneeuurr,,  eellllee  eesstt  bbiieenn  ssoouuvveenntt  pplluuss  dduurree  qquuee  
cceellllee  dd''uunn  ssaallaarriiéé..  IIll  nnee  ffaauutt  jjaammaaiiss  ll’’oouubblliieerr..  IIll  ppeeuutt  ttoouutt  ppeerrddrree,,  lluuii,,  eett  iill  aa  mmooiinnss  ddee  ggaarraannttiieess  »»  ((RRTTLL,,  2200  jjaannvviieerr  22001166))..  

  

CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréétteerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  cceettttee  llooii  ??  
IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  llooii  ddoonntt  lleess  aassppeeccttss  iiddééoollooggiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  eennttrreettiieennnneenntt  uunnee  ppaarreennttéé  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffoorrttee  aavveecc  llaa  

ppoolliittiiqquuee  tthhééoorriissééee  ppaarr  lleess  oorrddoo--lliibbéérraauuxx  aalllleemmaannddss  ::  ll''ÉÉttaatt  aauurraaiitt  ppoouurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ccrrééeerr  uunn  ccaaddrree  llééggaall  eett  
iinnssttiittuuttiioonnnneell  àà  ll''ééccoonnoommiiee  eett  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  ««  lliibbrree  eett  nnoonn  ffaauussssééee  »»  vviiaa  ddeess  mmeessuurreess  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  
llooiiss  dduu  mmaarrcchhéé..  EEtt  aajjoouuttoonnss  qquuee  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  ttiittrree  qquu’’eellllee  aaffffiicchhee,,  cceettttee  llooii  nn’’eennttrraaîînneerraa  ppaass  ddee  ««  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  
ccrrooiissssaannccee  »»  aapprrèèss  ssoonn  aaddooppttiioonn,,  ccee  qquuee  mmêêmmee  lleess  ééccoonnoommiisstteess  ««  eenntteerrrrééss  »»  rreeccoonnnnaaiisssseenntt..  

TTrrooiiss  aarrgguummeennttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aavvaannccééss  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  cceettttee  llooii..  TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  ddee  
mmoonnttrreerr  qquuee  ssii  llaa  ccoommmmiissssiioonn  AAttttaallii  aavvaaiitt  bbiieenn  pphhoosspphhoorréé  dduurraanntt  llee  mmaannddaatt  SSaarrkkoozzyy,,  eellllee  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  ddoonnnnéé  
nnaaiissssaannccee  àà  ddeess  mmeessuurreess  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  aammbbiittiioonnss  aaffffiicchhééeess  aauu  ddééppaarrtt..  CCeettttee  llooii  ssee  pprrooppoossaaiitt  ddoonncc  ddee  ddéémmoonnttrreerr  ««  qquu’’iillss  
eenn  aavvaaiieenntt  rrêêvvéé,,  mmaaiiss  qquuee  MMaaccrroonn  ll’’aa  ffaaiitt  »»..  

SSoonn  ééllaabboorraattiioonn  ssuurrvveennaanntt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  BBrruuxxeelllleess  ssee  pprrooppoossaaiitt  ddee  pprreennddrree  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
HHoollllaannddee,,  eellllee  ffuutt  llaa  bbiieennvveennuuee  eett  ppeerrmmiitt  dd’’yy  éécchhaappppeerr..  MMaaiiss  VVaallllss  aavvaaiitt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  sseennttii  llee  ddaannggeerr  rreepprréésseennttéé  ppaarr  ccee  
jjeeuunnee  lloouupp  aauuxx  ddeennttss  lloonngguueess,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  nn’’yy  eeuutt  jjaammaaiiss  ddee  ««  llooii  MMaaccrroonn  22  »»  ccoommmmee  cceellaa  aavvaaiitt  ééttéé  pprréévvuu  àà  sseess  ddéébbuuttss  
aauu  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree..  MMaaccrroonn  ccoommpprriitt  aalloorrss  qquu’’iill  nn’’aavvaaiitt  pplluuss  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  ffaaiirree  ccaavvaalliieerr  sseeuull..  

EEnnffiinn,,  ccoommmmee  ccee  ccaattaalloogguuee  ddee  mmeessuurreess  ttoouuss  aazziimmuuttss  rreepprreennaaiitt  ssttrriiccttoo  sseennssuu  ««  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ddeess  eexxiiggeenncceess  ppaattrroonnaalleess  
eett  oorrddoo--lliibbéérraalleess  eeuurrooppééeennnneess  »»,,  MMaaccrroonn  ffuutt  ddèèss  ccee  mmoommeenntt  ppllaaccéé  eenn  ttêêttee  ddee  ggoonnddoollee  ppoouurr  lleess  ssiimmuullaaccrreess  pprrééssiiddeennttiieellss  
ppaarr  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  aappppaarreennttéé  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  ééccoonnoommiiqquueess,,  iiddééoollooggiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess  dduu  ccaappiittaalliissmmee,,  mmééddiiaass  ccoommpprriiss  
éévviiddeemmmmeenntt..  PPrreennoonnss  uunn  eexxeemmppllee  ppoouurr  iilllluussttrreerr  cceettttee  ««  pphhiilloossoopphhiiee  »»  qquuee  MMaaccrroonn  aa  ssuu  ssii  bbiieenn  ttrraadduuiirree  ddaannss  lleess  ffaaiittss..  PPoouurr  
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  11880066,,  uunn  eemmppllooyyeeuurr  eett  uunn  ssaallaarriiéé  ppoouurrrroonntt  ssiiggnneerr  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aammiiaabbllee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ccooddee  
cciivviill,,  ssaannss  rrééfféérreennccee  àà  cceelluuii  dduu  ttrraavvaaiill..  OOrr  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  ssii  iimmppaarrffaaiitt  ssooiitt--iill,,  lliimmiittee  ll’’aarrbbiittrraaiirree  ppaattrroonnaall  eett  llee  ddééssééqquuiilliibbrree  
ddeess  ffoorrcceess  eennttrree  uunn  eemmppllooyyeeuurr  qquuii  ««  ooffffrree  »»  uunn  eemmppllooii  eett  uunn  eemmppllooyyéé  qquuii  ddooiitt  ggaaggnneerr  ssaa  vviiee..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  llee  mmiinniissttrree  ss’’eesstt  
ccoonntteennttéé  ddee  ssuupppprriimmeerr  uunn  ppeettiitt  aalliinnééaa  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  22006644  dduu  ccooddee  cciivviill..  MMaaiiss  ccee  ssiimmppllee  ttrraaiitt  ddee  pplluummee  cchhaannggee  ttoouutt..  
LL’’aalliinnééaa  ppaasssséé  àà  llaa  ttrraappppee  pprréécciissaaiitt  ::  ««  AAuuccuunnee  ccoonnvveennttiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonncclluuee  àà  ll’’eeffffeett  ddee  rrééssoouuddrree  lleess  ddiifffféérreennddss  qquuii  ss’’ééllèèvveenntt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  
ddee  ttoouutt  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ssoouummiiss  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  eennttrree  lleess  eemmppllooyyeeuurrss,,  oouu  lleeuurrss  rreepprréésseennttaannttss,,  eett  lleess  ssaallaarriiééss  qquu’’iillss  
eemmppllooiieenntt  »»..  DDééssoorrmmaaiiss,,  ll’’oobbssttaaccllee  eesstt  lleevvéé..  IIll  ssuuffffiitt  qquu’’uunn  eemmppllooyyeeuurr  vvoouullaanntt,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  rréédduuiirree  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  hheeuurreess  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  ssiiggnnee  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  uunn  ssaallaarriiéé  ««  vvoolloonnttaaiirree  »»  ppoouurr  qquu’’eellllee  ss’’aapppplliiqquuee  ssaannss  aauuccuunn  rreeccoouurrss  ppoossssiibbllee..  

MMaaiiss  iill  yy  aa  aauuttrree  cchhoossee  ::  oonn  gglliissssee  aaiinnssii  vveerrss  uunnee  jjuussttiiccee  àà  ll’’aamméérriiccaaiinnee  ooùù  aauuccuunn  ccooddee  ssppéécciiffiiqquuee  dduu  ttrraavvaaiill  nn’’eexxiissttee  aauu  
nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  lleess  rreellaattiioonnss  ppaattrroonnss--ssaallaarriiééss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  cciivviillee..  LLeess  ccoonnfflliittss  ss’’yy  rrèègglleenntt  ddaannss  9955  %%  ddeess  ccaass  
eennttrree  aavvooccaattss,,  aavvaanntt  llee  pprrooccèèss..  NNuull  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  vvooyyaanntt  eexxttrraa  lluucciiddee  ppoouurr  iimmaaggiinneerr  llaa  ddiissppaarriittéé  ddeess  mmooyyeennss  ddoonntt  lleess  uunnss  
((eemmppllooyyeeuurrss))  eett  lleess  aauuttrreess  ((ssaallaarriiééss))  ddiissppoosseenntt..  

EEtt  iill  yy  aa  eennccoorree  cceeccii  ::  eenn  FFrraannccee,,  ccee  ssoonntt  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  lleess  jjuuggeess  pprruudd’’hhoommaauuxx  ddoonntt  ll’’aaccccèèss  eesstt  ggrraattuuiitt  qquuii  eexxaammiinneenntt  
cceess  aaffffaaiirreess,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  MMaaccrroonn  ss’’aattttaacchhee  àà  ggrriiggnnootteerr  lleeuurrss  ppoouuvvooiirrss  jjuussqquu’’àà  lleeuurr  ddiissppaarriittiioonn..  TToouutt  cceellaa  rreesssseemmbbllee  àà  ss’’yy  
mméépprreennddrree  àà  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé  eenn  GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee  oouu  aauuxx  bboouulleevveerrsseemmeennttss  qquuii  oonntt  ééttéé  llééggaalleemmeenntt  
iinnttrroodduuiittss  ppaarr  ll’’OOMMCC  oouu  ppaarr  lleess  ttrraaiittééss  ttrraannssaattllaannttiiqquueess  eett  qquuii  mmooddiiffiieenntt  pprrooffoonnddéémmeenntt  lleess  llooiiss,,  lleess  nnoorrmmeess,,  lleess  rrèègglleemmeennttss  
eett  lleess  uussaaggeess  ddee  ttoouuss  lleess  ppaayyss  ssiiggnnaattaaiirreess,,  aauu  ppooiinntt  ddee  lleess  mmeettttrree  ssoouuss  llaa  ccoouuppee  ddee  ttrriibbuunnaauuxx  dd’’aarrbbiittrraaggee  pprriivvééss..  

DDeeppuuiiss  llaa  LLiibbéérraattiioonn,,  aauuccuunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nn’’aavvaaiitt  iinnjjeeccttéé  ddee  tteelllleess  ppoottiioonnss  lliibbéérraalleess  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoorrppss  ssoocciiaall..  
  
  
  

VVII    BBAADDIINNTTEERR  CCOONNTTRREE  llee   CCOODDEE  dduu   TTRRAAVVAAIILL  (( jj aannvvii eerr   2200 1166))   
  
  

UUnn  ééppiissooddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ffiinn  jjaannvviieerr  22001166  eesstt  ppaasssséé  rreellaattiivveemmeenntt  iinnaappeerrççuu,,  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  ddee  llaa  rreemmiissee  dduu  rraappppoorrtt  BBaaddiinntteerr1133  ––  
ccoommmmaannddéé  ppaarr  VVaallllss  eett  MMaaccrroonn  ––  ssuurr  llaa  ««  mmooddeerrnniissaattiioonn  »»  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ddoonntt  GGaattttaazz  vveennaaiitt  ddee  ddiirree  ««  qquu’’iill  ééttaaiitt  ll’’eennnneemmii  
nn°°11  ddeess  ppaattrroonnss  »»..  DDaannss  cceett  eexxeerrcciiccee  ddee  rrééééccrriittuurree,,  iill  eesstt  pprroopprreemmeenntt  ssttuuppééffiiaanntt  ddee  ccoonnssttaatteerr  àà  qquueell  ppooiinntt  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  
ddééttrriiccootteerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss  eesstt  mméétthhooddiiqquueemmeenntt  ppeennsséé,,  jjuussqquuee  ddaannss  
lleess  mmooiinnddrreess  ddééttaaiillss..  DDee  pplluuss,,  cceess  rreemmiisseess  eenn  ccaauussee  nnee  ssoonntt  ppaass  ffrroonnttaalleess  ::  eelllleess  eemmpprruunntteenntt  lleess  cchheemmiinnss  ttoorrttuueeuuxx  eett  lleess  
mméétthhooddeess  ccoonnttoouurrnnééeess  ddee  llaa  ssoopphhiissttiiqquuee  ddaannss  llee  ddeesssseeiinn  ddee  ppeerrddrree  llee  lleecctteeuurr  eett……  ffeeuu  lleess  aayyaannttss  ddrrooiittss..  
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DDaannss  ccee  rraappppoorrtt  BBaaddiinntteerr,,  ccee  nn’’eesstt  pplluuss  llee  ssttaattuutt  ssoocciiaall  aassyymmééttrriiqquuee  ddee  ssaallaarriiéé  qquuee  ccee  nnoouuvveeaauu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  pprreenndd  eenn  
ccoommppttee,,  mmaaiiss  ««  lleess  lliibbeerrttééss  eett  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddaannss  ttoouuttee  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  »»,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ddeess  
lliimmiittaattiioonnss  àà  cceess  lliibbeerrttééss  ffoonnddaammeennttaalleess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  pprriisseess  ««  ssii  eelllleess  ssoonntt  jjuussttiiffiiééeess……  ppaarr  lleess  nnéécceessssiittééss  dduu  bboonn  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  »»  ((aarrtt..  11))..  AAiinnssii,,  llee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  sseerraaiitt  aauu--ddeessssuuss  ddeess  lliibbeerrttééss  
ffoonnddaammeennttaalleess  !!  OOnn  ccoommpprreenndd  aalloorrss  ppoouurrqquuooii  BBaaddiinntteerr  eenn  ffuutt  llee  mmaaîîttrree  dd’’œœuuvvrree  ::  pprréésseenntteerr  ccee  ««  gglliisssseemmeenntt  dduu  ddrrooiitt  »»  ppaarr  
llee  ccééllèèbbrree  ppoouurrffeennddeeuurr  ddee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  nnee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  ccrriittiiqquuaabbllee……  OOrr,,  ddeerrrriièèrree  lleess  rraattiioocciinnaattiioonnss  aallaammbbiiqquuééeess  ddee  ccee  
tteexxttee  ssee  ccaacchhee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ttrrèèss  ggrraavvee  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  ddrrooiitt  ::  llaa  nnoottiioonn  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn  aauu  ccœœuurr  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  
ttrraavvaaiill  aa  ddiissppaarruu,,  rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunnee  ««  ssoouummiissssiioonn  lliibbrreemmeenntt  ccoonnsseennttiiee  »»  eennttrree  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  lliibbrreess,,  ccee  qquuii  ggéénnéérraalliisseerraaii  
llee  rreennvvooii  nnoonn  pplluuss  aauu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  mmaaiiss  aauu  ccooddee  cciivviill..  CCeess  éévvoolluuttiioonnss  jjuurriiddiiqquueess  lliibbéérraalleess  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  mmooddèèllee  ééttaattss--
uunniieenn,,  eennttrraaîînneerraaiieenntt  qquuee  ttoouutt  ccoonnfflliitt  dduu  ttrraavvaaiill  sseerraaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ppoorrttéé  ppaarr  ««  lleess  aavvooccaattss  ddeess  ppaarrttiieess  »»  aavveecc  ll’’aassyymmééttrriiee  ddeess  
mmooyyeennss  qquuii  ssoouuss--tteenndd  ccee  rreeccoouurrss  àà  llaa  pprrooccéédduurree  cciivviillee..  

DDee  pplluuss,,  lleess  aarrttiicclleess  ddee  ccee  rraappppoorrtt  nnee  ffoonntt  qquuaassiimmeenntt  pplluuss  rrééfféérreennccee  àà  ddeess  ddrrooiittss  ssttrriiccttoo  sseennssuu,,  mmaaiiss  àà  ddeess  ddrrooiittss  ««  àà  
bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  aaccccèèss  »»,,  ««  àà  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  »»  oouu  dd’’uunnee  ««  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ddeess  ddrrooiittss  »»..  LLee  ddiissttiinngguuoo  nn’’eesstt  ppaass  
aannooddiinn,,  lleess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ««  bbéénnééffiicciiaaiirreess  »»  dduu  ccoommppttee  ééppaarrggnnee--tteemmppss  eenn  ssaavveenntt  qquueellqquuee  cchhoossee  ::  oouuttrree  qquuee  
ppoossssééddeerr  ddeess  ppooiinnttss  ssuurr  uunn  ccoommppttee  nn’’aassssuurree  aauuccuunn  ddrrooiitt,,  cceellaa  ccoonnssttiittuuee  uunn  ccrrééddiitt  ddee  ssaallaaiirree  ggrraattuuiitt  aaccccoorrddéé  àà  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  
uunnee  rrééggrreessssiioonn  rraaddiiccaallee  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  qquuii  nnoouuss  rraammèènnee  aauuxx  ddéébbuuttss  dduu  1199ee  ssiièèccllee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ttrrooiiss  bboouulleevveerrsseemmeennttss  
pprrooffoonnddss  ssoonntt  ssuubbrreeppttiicceemmeenntt  iinnttrroodduuiittss  ::  

--  LLee  CCDDII  nn’’eesstt  pplluuss  ««  llaa  ffoorrmmee  nnoorrmmaallee  eett  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  »»,,  ccee  qquuii  oouuvvrree  llaa  vvooiiee  àà  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  
ddeess  CCDDDD  eenn  ttoouuss  ggeennrreess..  

--  LLee  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm,,  ffiixxéé  ppaarr  llaa  llooii,,  nnee  mmeennttiioonnnnee  pplluuss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  llee  rréééévvaalluueerr  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccooûûtt  ddee  llaa  vviiee  eett  
cceellllee  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  aauu  mmooiinnss  ééggaallee  àà  llaa  mmooiittiiéé  ddee  cceellllee  ddeess  ssaallaaiirreess  rrééeellss  mmooyyeennss..  

--  IIll  nn’’yy  aauurraa  pplluuss  ddee  dduurrééee  llééggaallee  dduu  ttrraavvaaiill,,  eellllee  nnee  sseerraa  pplluuss  qquuee  ««  nnoorrmmaallee  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ppoossssiibblleemmeenntt  ddiifffféérreennttee  dd’’uunnee  
bbrraanncchhee  oouu  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  àà  ll’’aauuttrree..  LLeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  oouuttrree  qquu’’eelllleess  sseerraaiieenntt  aaiinnssii  ddrraassttiiqquueemmeenntt  rréédduuiitteess,,  nnee  
ddoonnnneerraaiieenntt  pplluuss  lliieeuu  àà  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  mmaajjoorrééeess,,  mmaaiiss  àà  ddeess  ««  ccoommppeennssaattiioonnss  »»  ––  qquuii  rreesstteerroonntt  àà  pprréécciisseerr  aauu  ccaass  ppaarr  
ccaass  ––  eett  oouuvvrriirroonntt  llaa  ppoorrttee  àà  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iinnnnoovvaattiioonnss  ::  lleess  ffaammeeuuxx  ««  ccoommpptteess  »»  ppeerrssoonnnneellss  ((ééppaarrggnnee--tteemmppss,,  ddrrooiittss  àà  ddeess  
hheeuurreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddrrooiittss  àà  ccoonnggééss,,  ppooiinnttss  ddee  ppéénniibbiilliittéé……))..  FFaauutt--iill  rraappppeelleerr  qquu’’iill  yy  aa  ddééjjàà  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliioonnss  
dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaayyééeess  mmaallggrréé  llaa  llééggiissllaattiioonn  aaccttuueellllee..  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  dduurrééee  mmiinniimmaallee  ddeess  rreeppooss  qquuoottiiddiieenn  eett  hheebbddoommaaddaaiirree,,  llaa  mmeennssuuaalliissaattiioonn,,  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill,,  lleess  
pprruudd’’hhoommmmeess,,  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ll’’iinnssppeeccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ssoonntt  rreemmiiss  eenn  ccaauussee  
oouu  ssuupppprriimmééss..  IIll  nn’’yy  aa  mmêêmmee  pplluuss  dd’’ââggee  ppllaanncchheerr  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  eennffaannttss..  DDaannss  llee  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ddee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  
llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  oouu  ll’’éécchheecc  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  oobbjjeeccttiiff   ffiixxéé  àà  ll’’aavvaannccee  ppoouurrrraaiitt  oouuvvrriirr  
««  llee  ddrrooiitt  àà  lliicceenncciieerr  ssaannss  ccoommppeennssaattiioonn  »»..  EEnnffiinn,,  ttoouutt  ssaallaarriiéé  ppaarrttiicciippeerraaiitt,,  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  rreepprréésseennttaannttss  éélluuss,,  àà  llaa  
ggeessttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  LLaa  ccoonnffuussiioonn  ddeess  rrôôlleess  ddeemmaannddééee  ppaarr  llee  MMeeddeeff   eennttrree  ddéélléégguuééss  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  
dd’’eennttrreepprriissee  eett  mmeemmbbrreess  dduu  CC..HH..SS..CC..TT..  sseerraaiitt  aaiinnssii  aaccttééee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ««  ccoonnsseeiill  dd’’eennttrreepprriissee  »»  àà  ll’’aalllleemmaannddee  ::  
uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  ccllaassssee  ttoottaalleemmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissééee  ((aarrtt..  4477))..  

CCoommmmee  ttoouuss  lleess  rraappppoorrttss  rréécceemmmmeenntt  ééllaabboorrééss  ddaannss  llee  bbuutt  aaffffiicchhéé  ssooiitt  ddee  ««  ddiimmiinnuueerr  llee  ccooûûtt  dduu  ttrraavvaaiill  »»,,  ssooiitt  ddee  
««  rrééffoorrmmeerr  ll’’aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee  oouu  lleess  rreettrraaiitteess  »»,,  ccee  rraappppoorrtt  vviissee  àà  bboouulleevveerrsseerr  ttoouutteess  lleess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess  pprrootteeccttrriicceess  
oouu  rreeddiissttrriibbuuttiivveess  eett  àà  ttrroouuvveerr  llaa  vvooiiee  ppoolliittiiqquuee  llaa  mmooiinnss  ccooûûtteeuussee  ppoouurr  yy  ppaarrvveenniirr..  CCaarr  llee  ccrrééddoo  dduu  MMeeddeeff   cc’’eesstt  qquuee  ccee  
ppaayyss  aa  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  ddee  rreettaarrdd  ssuurr  lleess  ddéérréégguullaattiioonnss  eett  pprriivvaattiissaattiioonnss  ooppéérrééeess  ppaarr  sseess  vvooiissiinnss  eett  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  dd’’yy  
rreemmééddiieerr  rraappiiddeemmeenntt,,  ccee  qquuee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  pprrééccééddeennttss  nn’’oonntt  ppaass  rrééuussssii  àà  rrééaalliisseerr  aasssseezz  pprrooffoonnddéémmeenntt  àà  ssoonn  ggooûûtt..  
OOnn  llee  vvooiitt,,  lleess  eennjjeeuuxx  ssoonntt  éénnoorrmmeess  eett  ddééppaasssseenntt  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  lleess  qquueessttiioonnss  ccoonnjjoonnccttuurreelllleess  oouu  ttaaccttiiqquueess..  

  
  
  

VVIIII     LLAA  LLOO II  EELL  KKHHOOMMRRII  (( aa ss pp ee cc tt ss ))   
  
  

LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  EEll  KKhhoommrrii  aauurraaiitt  ddûû  ss’’aappppeelleerr  llooii  MMaaccrroonn  22  mmaaiiss,,  oouuttrree  llaa  rriivvaalliittéé  oouuvveerrttee  aavveecc  MMaannuueell  VVaallllss,,  llaa  ffrroonnddee  
ddeess  ddééppuuttééss  ssoocciiaalliisstteess  aa  eennttrraaîînnéé  qquuee  MMaaccrroonn  eesstt  ppaasssséé  ddee  llaa  1111ee  àà  llaa  1144ee  ppllaaccee  dduu  ccllaasssseemmeenntt  pprroottooccoollaaiirree  lloorrss  dduu  
rreemmaanniieemmeenntt  mmiinniissttéérriieell  dduu  1111  fféévvrriieerr  22001166,,  eett  qquuee  lleess  aarrttiicclleess  ddee  ccee  qquuii  ddeevvaaiitt  êêttrree  llaa  llooii  MMaaccrroonn  22  oonntt  ééttéé  ddiissppaattcchhééss  ddaannss  
dd''aauuttrreess  mmiinniissttèèrreess  ::  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  ll’’éétthhiiqquuee  eett  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ffiinnaanncciièèrree  aa  ééttéé  ppoorrttéé  ppaarr  MMiicchheell  SSaappiinn  eett  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  
ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ppaarr  MMyyrriiaamm  EEll  KKhhoommrrii..  

AApprrèèss  qquuee  ttoouuss  sseess  aassppeeccttss  uullttrraalliibbéérraauuxx  eeuurreenntt  ééttéé  aannaallyyssééss  ccoommmmee  tteellss,,  llaa  llooii  EEll  KKhhoommrrii  aa  ééttéé  ccoonntteessttééee  aavveecc  éénneerrggiiee  ppaarr  
lleess  sseecctteeuurrss  lleess  pplluuss  ccoommbbaattiiffss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ddoonntt  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  jjeeuunneessssee..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  ««  NNuuiittss  ddeebboouutt  »»  eett  lleess  
nnoommbbrreeuuxx  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ggrrèèvvee  nn’’oonntt  ppuu  eemmppêêcchheerr  ssaa  pprroommuullggaattiioonn  eenn  aaooûûtt  22001166  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  pplluuss  oouu  
mmooiinnss  ddéégguuiissééee  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  eett  ppoolliittiiqquueess  eenn  ddéésshhéérreennccee..  

NNoouuss  nnee  rreevviieennddrroonnss  ppaass  ssuurr  ttoouutteess  lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ddrrooiittss  ssoocciiaauuxx  ccoonntteennuuss  ddaannss  cceettttee  ««  LLooii  rreellaattiivvee  aauu  ttrraavvaaiill,,  àà  llaa  
mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall  eett  àà  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  »»,,  mmaaiiss  nnoouuss  tteenntteerroonnss  dd’’eexxaammiinneerr  uunn  ddee  
sseess  aassppeeccttss  lleess  mmooiinnss  ccoonnnnuuss,,  llee  CCPPAA  oouu  CCoommppttee  PPeerrssoonnnneell  dd''AAccttiivviittéé  qquuii  eesstt  eennttrréé  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22001177  eett  qquuee  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMaaccrroonn  vveeuutt  éétteennddrree  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  ::  
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««  NNoouuss  ccrrééeerroonnss  uunn  ccoommppttee  cciittooyyeenn  eenn  lliiggnnee  qquuii  rraasssseemmbblleerraa  ssuurr  uunnee  mmêêmmee  iinntteerrffaaccee  ttoouuss  lleess  ddrrooiittss,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  lliiééss  àà  llaa  ssaannttéé,,  àà  
llaa  ttrraajjeeccttooiirree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiissccaallee,,  aauuxx  ddrrooiittss  cciivviiqquueess  »»..  PPrroojjeett  dd’’oorrddoonnnnaanncceess  ddee  ll’’ééttéé  22001177..  

  

CCeennttrraalliisséé  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  ddeess  ddééppôôttss  eett  ccoonnssiiggnnaattiioonnss,,  llee  CCPPAA1144,,  cceettttee  mmééggaa  ppllaatteeffoorrmmee  iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  eesstt  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  
aallggoorriitthhmmiiqquuee  ddeess  ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  eett  iinnaaccttiivvee  ((aapppprreennttiiss,,  ssaallaarriiééss  dduu  pprriivvéé  eett  dduu  
ppuubblliicc,,  cchhôômmeeuurrss,,  nnoonn  ssaallaarriiééss,,  rreettrraaiittééss))..  PPrrooggrreessssiivveemmeenntt,,  cchhaaqquuee  cciittooyyeenn  ââggéé  ddee  sseeiizzee  aannss  eett  pplluuss  ddeevvrraa  oouuvvrriirr  uunn  CCoommppttee  
PPeerrssoonnnneell  dd’’AAccttiivviittéé,,  ss’’iill  vveeuutt  ppoouuvvooiirr  pprréétteennddrree  àà  ccee  qquuii  rreesstteerraa  ddee  sseess  ddrrooiittss..  CCoommmmee  ddaannss  ttoouutteess  cceess  rrééffoorrmmeess,,  iill  ccoommppoorrttee  
uunnee  ffaaccee  ccaacchhééee  ddoonntt  ll’’éétteenndduuee  eett  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ddooiivveenntt  êêttrree  mmeessuurrééss..  VVooiiccii  ddee  qquuooii  iill  ss’’aaggiitt..  

CCeett  iimmmmeennssee  ffiicchhiieerr,,  ddoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreess,,  ssttiippuullee  qquuee  lleess  ddoonnnnééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  
ppeerrssoonnnneell  ssoonntt  ddeessttiinnééeess  àà  ««  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’eemmppllooii  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  eemmppllooyyeeuurrss  oouu  aauuxx  ddiifffféérreennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  
ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee……  »»..  UUnn  PPoowweerrPPooiinntt  eexxppoossee  llaa  ddéécclliinnaaiissoonn  ddee  ll’’iinntteerrffaaccee  ::  ddee  llaa  ppaaggee  ««  MMoonn  pprrooffiill  »»,,  oonn  ppeeuutt  
aaccccééddeerr  àà  ««  MMoonn  ppaarrccoouurrss  »»,,  ppuuiiss  àà  ««  MMeess  ccoommppéétteenncceess  »»  eett,,  aapprrèèss  uunn  tteesstt  ddee  22  àà  33  mmnn,,  àà  uunnee  ppaaggee  ««  MMeess  ttrraaiittss  ddee  
ppeerrssoonnnnaalliittéé  »»..  CCee  pprrooffiillaaggee,,  qquuii  ss’’aaffffiinneerraa  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  vviiee,,  aa  ddéébbuuttéé……  

EEnn  ffaaiitt,,  ddeerrrriièèrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aaffffiicchhééss,,  llee  CCPPAA  ttrraannssffoorrmmee  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu  eenn  ««  ppeettiitt  ééppaarrggnnaanntt  dd’’uunn  ppaattrriimmooiinnee  »»  qquuii  llee  
ppllaaccee  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  dd''aaccccuummuullaattiioonn  ccaappiittaalliissttiiqquuee,,  ccee  qquuii  eesstt  àà  rreebboouurrss  dduu  pprriinncciippee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ––  
««  cchhaaccuunn  ccoottiissee  sseelloonn  sseess  mmooyyeennss  eett  rreeççooiitt  sseelloonn  sseess  bbeessooiinnss  »»  ––  eett  mmaarrqquuee  uunnee  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddeerrnniieerrss  pprriinncciippeess  mmuuttuuaalliisstteess..  
EEnn  oouuttrree,,  cceellaa  ddoonnnnee  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  ttoouutt  ccee  qquuii  rreelleevvaaiitt  lleess  ddrrooiittss  aaccqquuiiss  eenn  vviirrttuuaalliittééss  aabbssttrraaiitteess  qquuii  ssee  
ccoommppttaabbiilliisseenntt  eenn  ppooiinnttss  ddoonntt  ««  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  »»  rreessssoorrttiirraa  eennttiièèrreemmeenntt  ddee  ccrriittèèrreess  lliibbéérraauuxx  ééllaabboorrééss  ppaarr  ll’’ÉÉttaatt  ::  ««  uunn  iinnddiiccee  dduu  
ppooiinntt  »»  mmoodduullaabbllee  àà  llooiissiirr..  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  CCPPAA  ccaattaallyyssee  uunnee  mmuuttaattiioonn  lliibbéérraallee  ddéétteerrmmiinnaannttee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddeess  ccaaiisssseess  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ::  
eellllee  eesstt  ééllaabboorrééee  ppaarr  llee  CCIIGGRREEFF  ((aassssoocciiaattiioonn  ddee  pplluuss  ddee  113300  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  eett  oorrggaanniissmmeess  ffrraannççaaiiss  oouu  eeuurrooppééeennss))  eett  llaa  
mmuullttiinnaattiioonnaallee  CCAAPP  GGEEMMIINNII  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ddeeppuuiiss  22000099  àà  rraapppprroocchheerr  lleess  ssyyssttèèmmeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  
pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  aavveecc  lleess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  aassssuurraannttiieellss  pprriivvééss  eett  lleess  mmuuttuueelllleess  aaffiinn  ddee  rreeccoommppoosseerr  ««  llee  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  »»..  OOnn  llee  ccoonnssttaattee  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  cc’’eesstt  llee  ppoouuvvooiirr  rrééggaalliieenn  qquuii  ppeerrmmeett  llaa  ccrrééaattiioonn  eexx--nniihhiilloo  ddee  ffaabbuulleeuuxx  
mmaarrcchhééss  ::  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  sseerrvviicceess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  qquuii  ccoonnssttrruuiisseenntt  eett  ffoonntt  ffoonnccttiioonnnneerr  ttoouuss  cceess  ««  ccoommpptteess  »»  ;;  ppoouurr  
lleess  mmaarrcchhaannddss  dd’’aapppplliiccaattiioonnss  aauuxxqquueellss  lleess  ppoorrttaaiillss  ddoonnnneenntt  aaccccèèss  ;;  ppoouurr  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  dduu  BBiigg  ddaattaa,,  ppoouurr  lleess  mmaarrcchhaannddss  
ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  dd’’oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiillss  qquuii,,  ccoommmmee  ddeess  vvaauuttoouurrss,,  ttoouurrnneenntt  ttoouuss  aauuttoouurr  dduu  CCVV  eett  ««  dduu  ssaavvooiirr  ssee  
vveennddrree  »»  aaffiinn  ddee  ccaappiittaalliisseerr  lleess  ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess..  EEnn  pprriimmee,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ««  ll’’EEttaatt  ppllaatteeffoorrmmee  »»  qquuii  ssee  
ttrraadduuiitt  ddééjjàà  ppaarr  ddeess  ssuupppprreessssiioonnss  mmaassssiivveess  ddee  ppoosstteess  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  ll’’aarrrroosseeuurr  ppaarrttiicciippaanntt  àà  ssoonn  pprroopprree  
aarrrroossaaggee..  

MMaaiiss  llee  CCPPAA  vvaa  bbiieenn  aauu--ddeellàà  ::  lleess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  eett  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ««  êêttrreess  hhuummaaiinnss  vviirrttuueellss  »»  ddeevviieennddrroonntt  aaiinnssii  
««  ttrraannssppaarreenntteess  »»  ppoouurr  lleess  eemmppllooyyeeuurrss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  iinnssttaanncceess  eeuurrooppééeennnneess  ddee  ddéécceemmbbrree  22000044  
iinnssttaauurraanntt  ««  ll’’EEuurrooppaassss,,  uunn  ccaaddrree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  uunniiqquuee  ppoouurr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  »»..  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’aapprrèèss  llee  ffiicchhaaggee//pprrooffiillaaggee  ddeess  ééllèèvveess  ddee  llaa  mmaatteerrnneellllee  aauu  ccoollllèèggee,,  llaa  llooii  EEll  KKhhoommrrii  aa  pprroommuu  ssaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  
eett  ssoonn  eexxtteennssiioonn  dduu  bbeerrcceeaauu  jjuussqquu’’àà  llaa  ttoommbbee,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’ééllaarrggiirr  ddeess  ddrrooiittss  àà  ttoouutteess  lleess  ccaattééggoorriieess  ssoocciiaalleess,,  uunn  
aarrgguummeennttaaiirree  llaarrggeemmeenntt  uuttiilliisséé  ppaarr  aaiilllleeuurrss..  CCeettttee  llooii  aauurraa  ddoonncc  pprrêêttéé  uunn  ccoonnccoouurrss  iimmppoorrttaanntt  aauu  ««  cclloonnaaggee  aallggoorriitthhmmiiqquuee  
ddeess  ppeerrssoonnnneess  »»  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  lleeuurr  vviiee  eett  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  ccee  qquuii,,  nn’’eenn  ddoouuttoonnss  ppaass,,  eenn  ffeerraa  ddeess  
««  vvaarriiaabblleess  dd’’aajjuusstteemmeenntt  »»  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraa  ggéérreerr  eett  ffaaiirree  cciirrccuulleerr  àà  llaa  vviitteessssee  ddee  llaa  lluummiièèrree  ddaannss  lleess  ffiibbrreess  ooppttiiqquueess..  

  
  
  

VVIIII II     LLEE  PPRROO GGRRAAMMMMEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALL  DDEE  MMAACCRROONN  (( aa ss pp ee cc tt ss ))   
  
  

  ««  PPoouurr  ll''iinnssttaanntt  nnoouuss  ssoommmmeess  ssuurr  uunn  nnuuaaggee,,  ppoouurr  ll''iinnssttaanntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ffaaiitt  uunn  ssaannss  ffaauuttee  ;;  [[……]]  nnoouuss  sseerroonnss  bbiieennvveeiillllaannttss  mmaaiiss  
vviiggiillaannttss  ::  llee  MMeeddeeff   jjuuggeerraa  ssuurr  ppiièèccee  »»,,  aa  ddééccllaarréé  GGaattttaazz  llee  1166  mmaaii  22001177..  SSuurr  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  pprreemmiieerr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  
nnoouuvveeaauu  qquuiinnqquueennnnaatt,,  GGaattttaazz  aa  ffaaiitt  vvaallooiirr  qquuee  ««  llee  ccrriittèèrree  pprriinncciippaall  cc''eesstt  qquuee  lleess  mmiinniissttrreess  ccoonnnnaaiisssseenntt  ll''eennttrreepprriissee  »»..  

  

PPlluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  ddee  ppaasssseerr  eenn  rreevvuuee  ttoouutteess  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee,,  iill  aa  ppaarruu  iimmppoorrttaanntt  dd’’eenn  rreecceennsseerr  lleess  iitteemmss  
lleess  pplluuss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  lleess  ddiivveerrss  ddoommaaiinneess  qquuee  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoommppttee  cchhaammbbaarrddeerr1155..  CCeellaa  
ddéébbuuttee  aavveecc  qquueellqquueess  ppooiinnttss  ddee  mméétthhooddee  ddoonntt  cceelluuii--ccii  ««  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’uurrggeennccee  sseerraa  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’eexxaammeenn  ddeess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  llaa  pplluuss  
uuttiilliissééee  aaffiinn  dd’’aaccccéélléérreerr  llee  ttrraavvaaiill  ppaarrlleemmeennttaaiirree  »»  oouu  eennccoorree  cceelluuii--llàà  ««  qquuaanndd  oonn  pprreenndd  uunn  tteexxttee  ddaannss  llee  qquuiinnqquueennnnaatt,,  oonn  nn’’yy  ttoouucchhee  pplluuss……  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprréésseenntteerraa  àà  ll’’aauuttoommnnee  uunn  tteexxttee  ddee  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  qquuiinnqquueennnnaall  eett  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  22001188..  CCeess  tteexxtteess  pprréésseenntteerroonntt  

llaa  ssttrraattééggiiee  ssuurr  cciinnqq  aannss,,  aavveecc  llee  ppllaann  dd’’ééccoonnoommiieess  ddee  6600  mmiilllliiaarrddss……  »»..  MMeenneerr  uunnee  gguueerrrree  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ffrroonnttss  eett  sseelloonn  ddeess  tteemmppoorraalliittééss  
ddiifffféérreenntteess  nnéécceessssiitteerraa  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmooyyeennss  aaddééqquuaattss  ::  
  

UUnnee  hhaauuttee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aauuxx  oorrddrreess  eett  rreeccrruuttééee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  dduu  CCAACC4400  
««  DD’’iiccii  llaa  ffiinn  22001177,,  lleess  ddiirreecctteeuurrss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrraallee  eett  lleess  pprriinncciippaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  sseerroonntt  nnoommmmééss  oouu  ccoonnffiirrmmééss  aauu  
tteerrmmee  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ttrraannssppaarreennttee,,  aapprrèèss  rreevvuuee  ddee  ccoommppéétteenncceess  eett  eennttrreettiieenn……  NNoouuss  rreeccrruutteerroonnss  uunn  qquuaarrtt  aauu  mmooiinnss  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
cceennttrraallee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’aappppeellss  àà  ccaannddiiddaattuurreess  oouuvveerrttss  vviissaanntt  àà  iiddeennttiiffiieerr  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoommppéétteenncceess……  
mmaannaaggéérriiaalleess  »»..  
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CCee  qquuii  rreevviieenntt  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ««  ssppooiill  ssyysstteemm  »»  àà  ll’’aamméérriiccaaiinnee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  cchhooiissiirr  lleess  ddeeuuxx--cceenntt  cciinnqquuaannttee  pplluuss  hhaauuttss  
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  ddee  llaa  ssoouummiissssiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss..  
  

DDeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ttrraannssffoorrmmééss  eenn  eennttrreepprriisseess……  
««  NNoouuss  mmeettttrroonnss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ppuubblliiccss  lleess  mmooyyeennss  ddee  ffiinnaanncceerr  eett  ddee  ccoonndduuiirree  ddeess  rrééoorrggaanniissaattiioonnss  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  ggaaiinnss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  
eett  ddee  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee……  CChhaaqquuee  sseerrvviiccee  aaccccuueeiillllaanntt  dduu  ppuubblliicc  ((hhôôppiittaall,,  ééccoollee,,  ttrriibbuunnaall,,  ccaaiissssee  dd’’aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess……))  ddeevvrraa  aaffffiicchheerr,,  
ttrriimmeessttrriieelllleemmeenntt  aauu  mmooiinnss,,  sseess  rrééssuullttaattss  eenn  tteerrmmeess  ddee  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  ccoonnccrreettss……  llee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  eesstt  ttrroopp  ffeerrmméé  ssuurr  lluuii--
mmêêmmee..  LL’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ggaaggnneerraaiitt  àà  ss’’oouuvvrriirr  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  àà  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  pprrooffiillss  vvaarriiééss  iissssuuss  ddee  llaa  sspphhèèrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee……  »»..  
««  LLeess  cchheeffss  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ppoouurrrroonntt  rreeccrruutteerr  pplluuss  lliibbrreemmeenntt  eett  bbââttiirr  eenn  aauuttoonnoommiiee  lleeuurr  pprroojjeett  ppééddaaggooggiiqquuee  »»..  
  

OOuu  rréédduuiittss  àà  ddeess  ppoorrttaaiillss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  
««  DD’’iiccii  22002222,,  110000%%  ddeess  ddéémmaarrcchheess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess  ddeeppuuiiss  IInntteerrnneett……  NNoouuss  rreeddééppllooiieerroonnss  lleess  eeffffeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  
ppuubblliiqquuee  ppoouurr  ccrrééeerr  ddeess  ppoosstteess  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  qquuii  rrééppoonnddeenntt  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  cciittooyyeennss..  NNoouuss  lleess  rréédduuiirroonnss  llàà  ooùù  ddeess  rrééoorrggaanniissaattiioonnss  eett  llee  
nnuumméérriiqquuee  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  rreennddrree  llee  mmêêmmee  sseerrvviiccee  aavveecc  uunn  nnoommbbrree  mmooiinnss  ggrraanndd  dd’’aaggeennttss  »»..  
  

TTaannddiiss  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess,,  eelllleess,,  ssoonntt  ccaarreessssééeess  ddaannss  llee  sseennss  dduu  ppooiill  
««  UUnn  ssiittee  IInntteerrnneett  uunniiqquuee  ddoonnnneerraa  àà  cchhaaqquuee  TTPPEE  oouu  PPMMEE  lleess  oobblliiggaattiioonnss  llééggaalleess  eett  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  qquu''eellllee  ddooiitt  rreessppeecctteerr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssaa  
ssiittuuaattiioonn..  LLeess  rrééppoonnsseess  ffoouurrnniieess  eenn  lliiggnnee  sseerroonntt  vvaallaabblleess  ffaaccee  àà  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn..  UUnn  ««  ddrrooiitt  àà  ll''eerrrreeuurr  »»  sseerraa  mmiiss  aauu  ppooiinntt  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  eenn  
lliittiiggee  aavveecc  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  »»..  
  

LLaa  ffiinn  pprrooggrreessssiivvee  dduu  ssttaattuutt  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  
««  NNoouuss  mmeettttrroonnss  ffiinn  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  uunniiffoorrmmee  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoonnccttiioonnss  ppuubblliiqquueess  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  ssppéécciiffiicciittééss  ddee  
cchhaaccuunnee……  NNoouuss  iinnttrroodduuiirroonnss  pplluuss  ddee  ssoouupplleessssee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccaarrrriièèrreess  aavveecc  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  pplluuss  iinnddiivviidduuaalliissééeess  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  
mmoobbiilliittééss……  NNoouuss  ddéévveellooppppeerroonnss  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ssuurr  ccoonnttrraatt  ddaannss  lleess  ffoonnccttiioonnss  nnoonn--rrééggaalliieennnneess,,  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dd’’aattttiirreerr  ddeess  
pprrooffeessssiioonnnneellss  dd’’eexxppéérriieennccee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss……  NNoouuss  aalliiggnneerroonnss  llee  ssttaattuutt  ddeess  ccoonnttrraaccttuueellss  ppuubblliiccss  ssuurr  llee  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ccoommmmuunn  »»..  
  

LLaa  ssuupppprreessssiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss  
««  NNoouuss  ssuupppprriimmeerroonnss  aauu  mmooiinnss  uunn  qquuaarrtt  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss,,  llàà  ooùù  iillss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rraapppprroocchhééss  ddee  ll’’uunnee  ddee  nnooss  ggrraannddeess  mmééttrrooppoolleess……  NNoouuss  
aappppoorrtteerroonnss  uunn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  uunn  aappppuuii  àà  lleeuurr  mmooddeerrnniissaattiioonn  »»..  
  

EEuurrooppee,,  EEccoollooggiiee  eett  CCEETTAA  
--  ««  JJee  ffeerraaii  uunn  ttoouurr  ddeess  ccaappiittaalleess  eeuurrooppééeennnneess..  JJee  pprrooppoosseerraaii  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  àà  cciinnqq  aannss  ppoouurr  ddootteerr  llaa  zzoonnee  eeuurroo  dd’’uunn  vvrraaii  bbuuddggeett  vvoottéé  ppaarr  uunn  
PPaarrlleemmeenntt  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo  eett  eexxééccuuttéé  ppaarr  uunn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’ÉÉccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  ddee  cceettttee  zzoonnee..  UUnn  ffoonnddss  ddee  ccaappiittaall--rriissqquuee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ffiinnaanncceerr  
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ssttaarrttuuppss  eeuurrooppééeennnneess  »»..  
--  ««  NNoouuss  ssuupppprriimmeerroonnss  lleess  nnoorrmmeess  iissssuueess  ddee  llaa  ssuurrttrraannssppoossiittiioonn  eett  iimmppoosseerroonnss  llaa  ssuupppprreessssiioonn  dd’’uunnee  nnoorrmmee  rréécceennttee  ppoouurr  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  nnoorrmmee  
vvoottééee……  NNoouuss  nnee  rraajjoouutteerroonnss  aauuccuunnee  nnoorrmmee  nnaattiioonnaallee  aauuxx  nnoorrmmeess  eeuurrooppééeennnneess  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  aaggrriiccoollee,,  mmaarriittiimmee  eett  ddee  llaa  ppêêcchhee  »»..  
--  ««  CCee  ttrraaiittéé  [[llee  CCEETTAA]]  aamméélliioorree  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  lleess  cchhoosseess  ddaannss  nnoottrree  rreellaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  aavveecc  llee  CCaannaaddaa  »»..  
  

UUnnee  ggeessttuueellllee  aanneesstthhééssiiaannttee  
IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ddoonnnneerr  ««  dduu  ggrraaiinn  àà  mmoouuddrree  aauuxx  mmééddiiaass  »»  eett  ddee  lleeuurr  pprrooccuurreerr  uunn  hhoocchheett  ddiissttrraayyaanntt  ppeennddaanntt  qquuee  ddeess  ddéécciissiioonnss  
iimmppoorrttaanntteess  sseerroonntt  pprriisseess  ppaarr  ««  llee  mmaaîîttrree  ddeess  hhoorrllooggeess  »»..  IIll  eesstt  aaiinnssii  pprréévvuu  ::  
--  UUnnee  llooii  ddee  llaa  ««  mmoorraalliissaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  »»  ;;  
--  DDeess  aassssiisseess  ddee  ll''OOuuttrree--mmeerr  ;;  
--  UUnnee  ddééppéénnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  pprriivvééee  ddee  ccaannnnaabbiiss  ;;  
--  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  éérriiggééee  eenn  ««  pprriioorriittéé  nnaattiioonnaallee  »»  ;;  
--  LL''eexxtteennssiioonn  ddeess  hhoorraaiirreess  ddeess  bbiibblliiootthhèèqquueess  ;;  
--  LL''ééccrriittuurree  dd''uunnee  ««  cchhaarrttee  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeess  ddeevvooiirrss  ppoouurr  ddoonnnneerr  dduu  ccoonntteennuu  àà  llaa  nnoottiioonn  dd''ééggaalliittéé  »»  ;;  
--  UUnn  ««  GGrreenneellllee  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  »»  ;;  
--  DDeess  ««  ccoonnvveennttiioonnss  cciittooyyeennnneess  ppoouurr  rreeddoonnnneerr  uunn  sseennss  aauu  pprroojjeett  eeuurrooppééeenn  »»..  

  

CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  llee  vvooiirr  ddaannss  cceess  qquueellqquueess  cciittaattiioonnss,,  MMaaccrroonn  nn’’aa  qquu’’uunn  sseeuull  hhoorriizzoonn,,  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  
eennttrreepprreenneeuurriiaall  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ffoonnccttiioonnss  ppuubblliiqquueess  eett  lleess  mméétthhooddeess  qquu’’iill  ccoommppttee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  eenn  ssoonntt  iissssuueess  ::  iill  ss’’aaggiitt  
eennttrree  aauuttrreess  ddee  ttoouutt  ccoonncceennttrreerr  ddaannss  lleess  mmaaiinnss  dd’’uunn  ppaattrroonn  ((ddee  rrééggiioonn,,  ddee  ccoommmmuunnee,,  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ssccoollaaiirree……))  sseeccoonnddéé  
ppaarr  ddeess  mmaannaaggeerrss  ddéévvoouuééss  eett  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  cchhiiffffrrééss..  DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  ll’’ÉÉttaatt  pprriivvaattiisseerraa  ttoouutt  lleess  
sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  qquuii  ppeeuuvveenntt  ll’’êêttrree  ((ppoosstteess,,  ééccoolleess,,  uunniivveerrssiittééss……)),,  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  mmeettttrree  eenn  ccaauussee  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  
««  ssaallaaiirree  ddiifffféérréé  »»  oouu  ddee  mmuuttuuaalliissaattiioonn  eett  ddee  ddééggaaggeerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  rréévviissiioonn  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  
ssuupppprriimmeerraa  lleess  rrèègglleess  qquuii  pprroottèèggeenntt  lleess  iinnddiivviidduuss  dduu  dduummppiinngg  ssoocciiaall  ggéénnéérraalliisséé,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  eeuuxx  ddee  ssee  rreennddrree  
eemmppllooyyaabblleess  oouu  ddee  ss’’iinnvveenntteerr  lleeuurrss  pprroopprreess  eemmppllooiiss..  EEtt  ssii  MMaaccrroonn  ccoommppttee  mmeenneerr  uunnee  gguueerrrree  ééccllaaiirr  ppoouurr  iimmppoosseerr  ssoonn  
pprrooggrraammmmee,,  cc’’eesstt  qquu’’iill  aa  ttiirréé  lleess  lleeççoonnss  ddeess  ssuuccccèèss  aalllleemmaannddss,,  iittaalliieennss,,  aanngglloo--ssaaxxoonnss  eett  ddeess  éécchheeccss  ddee  SSaarrkkoozzyy  oouu  HHoollllaannddee..  

  
  

●●  
  
  



17 
 

LLaa  vvooiixx  dduu  CCaappiittaall  ::  ««  RRééffoorrmmeerr  llee  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ppaarr  oorrddoonnnnaanncceess  eesstt  jjuussttiiffiiéé  eett  nnéécceessssaaiirree  »»,,  
LLee  1188  mmaaii  22001177  ppaarr  AAggnnèèss  VVeerrddiieerr--MMoolliinniiéé,,  ffoonnddaattiioonn  iiFFRRAAPP  ((uurr11..ccaa//qqwwaallkk))  

  
««  OOuuii,,  iill  ffaauutt  ssoouuhhaaiitteerr  aauu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  nnee  ppaass  ccaappiittuulleerr  ddeevvaanntt  lleess  ooppppoossiittiioonnss  qquuii  ssee  ddrreesssseenntt  ccoonnttrree  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  eett  
ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  oorrddoonnnnaanncceess,,  ssiinnoonn  nnoouuss  aauurroonnss  eennccoorree  uunn  qquuiinnqquueennnnaatt  ddee  ppeerrdduu..  DD''aauuttaanntt  qquuee  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  ddee  ffaaççoonn  uurrggeennttee  vvoonntt  aauu--
ddeellàà  ddee  cceelllleess  pprrooggrraammmmééeess  ppaarr  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn..  AAiinnssii,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill,,  pplluussiieeuurrss  rrééffoorrmmeess  qquuii  ffââcchheenntt  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddooppttééeess  ::  
nnoouuvveellllee  ddééffiinniittiioonn  dduu  lliicceenncciieemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  rreeccllaasssseemmeenntt  ((PPSSEE)),,  aabbaannddoonn  ddeess  3355  hheeuurreess,,  nnoouuvveellllee  
rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  eett  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell,,  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  ll''aassssuurraannccee--cchhôômmaaggee,,  
mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  lliiééeess  aauu  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ddeess  sseeuuiillss  dd''eeffffeeccttiiffss  ssaallaarriiééss..  OOnn  ppoouurrrraaiitt  aauussssii  cciitteerr  ll''aabbrrooggaattiioonn  dduu  mmoonnooppoollee  ddoonntt  jjoouuiisssseenntt  
lleess  ssyynnddiiccaattss  ppoouurr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattss  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ll''oouuvveerrttuurree  àà  
ll''eemmppllooyyeeuurr  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  rreeccoouurriirr  aauu  rrééfféérreenndduumm  dd''eennttrreepprriissee  ppoouurr  ll''aaddooppttiioonn  ddee  mmeessuurreess  aayyaanntt  oobbtteennuu  ll''aaccccoorrdd  dd''aauu  mmooiinnss  3300%%  ddeess  ssyynnddiiccaattss  
rreepprréésseennttééss,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  lleess  aaccccoorrddss  dd''eennttrreepprriissee  ddee  ssuuppppllaanntteerr  lleess  aaccccoorrddss  ddee  bbrraanncchhee,,  ssaannss  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  
ppuuiisssseenntt  ll''iinntteerrddiirree  »»..  
  
  
  

IIXX    LLEESS  OORRDDOONNNNAANNCCEESS  CCOONNTTRREE  LLEE  CCOODDEE  TTRRAAVVAAIILL  
  
  
EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ccee  tteexxttee  aa  ééttéé  rrééddiiggéé  eenn  jjuuiinn  eett  jjuuiilllleett  22001177,,  sseeuullss  lleess  pprroojjeettss  dd’’oorrddoonnnnaannccee  eett  ddee  LLooii  ssééccuurriittaaiirree  ééttaaiieenntt  
ccoonnnnuuss,,  nnoottaammmmeenntt  ggrrââccee  aauuxx  ««  ffuuiitteess  »»  ddoonntt  lleess  mmééddiiaass  ssee  ssoonntt  ffaaiitt  ll’’éécchhoo..  CCeellaa  nnee  cchhaannggee  rriieenn  aauuxx  aapppprréécciiaattiioonnss  eett  aauuxx  
aannaallyysseess  ddéévveellooppppééeess  ddaannss  ccee  tteexxttee..  
DDeess  rréévvééllaattiioonnss  aaccccoommppaaggnnééeess  ddee  ccoommmmeennttaaiirreess  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  iinnssuuffffiissaannttss1166  

CCeellaa  ffaaiitt  nnoorrmmaalleemmeenntt  ppaarrttiiee  dduu  ttrraavvaaiill  jjoouurrnnaalliissttiiqquuee  qquuee  ddee  tteenntteerr  dd’’iinnffoorrmmeerr  ll’’ooppiinniioonn..  EEnn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  lleess  eennjjeeuuxx  nnee  
rrééssiiddeenntt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ffaaiittss  mmaaiiss,,  pplluuss  qquu’’àà  ll’’oorrddiinnaaiirree,,  ddaannss  lleeuurrss  ccoommmmeennttaaiirreess..  OOrr,,  ss’’aaggiissssaanntt  dduu  
pprroojjeett  dd’’oorrddoonnnnaanncceess,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddééjjàà  nnoommbbrreeuusseess  ssee  ccoommbbiinneenntt  eenn  ggéénnéérraall  aavveecc  uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ccrriittiiqquuee  
iinnccoonnssiissttaanntt..  

  

CCeellaa  ttiieenntt  dd’’aabboorrdd  àà  uunnee  ssttrraattééggiiee  ffiinneemmeenntt  ééllaabboorrééee  ppaarr  llaa  tteecchhnnooccrraattiiee  uullttrraalliibbéérraallee  qquuii  nnaavviigguuee  eennttrree  lleess  ggrraannddeess  
ééccoolleess,,  lleess  tthhiinnkk--ttaannkkss  lliibbéérraauuxx,,  lleess  pplluuss  ggrraannddeess  bbaannqquueess,,  lleess  iinnssttaanncceess  eeuurrooppééeennnneess,,  llaa  hhaauuttee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  lleess  
ccaabbiinneettss  mmiinniissttéérriieellss..  CCeettttee  tteecchhnnooccrraattiiee  aa  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  iinnttééggrréé  qquu’’iill  ééttaaiitt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ddééppllooyyeerr  uunnee  ttaaccttiiqquuee  
ffiinneemmeenntt  ééllaabboorrééee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  aaffiinn  ddee  ddééffaaiirree  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ss’’ooppppoosseenntt  aauuxx  ««  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  »»  
ddoonntt  eellllee  eesstt  ppoorrtteeuussee  eett  qquuii  oonntt  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  ddee  mmeettttrree  àà  ggeennoouuxx  ttoouuttee  uunnee  ppooppuullaattiioonn..  SSoouuvveennoonnss--nnoouuss  ddeess  
mmaanniiggaanncceess  ggaaggnnaanntteess  dd’’uunnee  TTrrooïïkkaa  ––  ppoouurrttaanntt  iillllééggaallee  eett  iillllééggiittiimmee  ––  eenn  GGrrèèccee..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddèèss  llee  ddéébbuutt  ddeess  mmaannœœuuvvrreess,,  lleess  tteexxtteess  ddee  cceess  ««  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  »»  ssoonntt  ccooppiieeuuxx,,  ddeennsseess  eett  nnee  ssee  
llaaiisssseenntt  ppaass  ccoommpprreennddrree  ssaannss  aavvooiirr  aaccccèèss  àà  uunn  ddoommaaiinnee  llééggiissllaattiiff   éétteenndduu,,  nnii  ssaannss  aavvooiirr  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinnss  lleess  ddiizzaaiinneess  ddee  
ccooddeess  qquuii  ssoonntt  mmooddiiffiiééss  ppaarr  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  oouu  lleess  oorrddoonnnnaanncceess  eenn  pprrééppaarraattiioonn  ((llee  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss,,  ddeess  
aassssuurraanncceess,,  dduu  ccoommmmeerrccee,,  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,  ddee  ll’’uurrbbaanniissmmee,,  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  dduu  ttoouurriissmmee……))..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  iill  eesstt  ssoouuvveenntt  eett  ssuubbttiilleemmeenntt  pprrooppoosséé  ddee  cchhaannggeerr  uunn  mmoott  oouu  uunnee  lliiggnnee  
ddaannss  uunn  aarrttiiccllee  ddee  llooii  oouu  ddaannss  uunn  ccooddee,,  ccee  qquuii  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  eenn  ttrraannssffoorrmmeerr  ssuubbrreeppttiicceemmeenntt  mmaaiiss  ssuubbssttaannttiieelllleemmeenntt  llee  sseennss  
((ccff..  llaa  llooii  MMaaccrroonn  ddee  22001155  aavveecc  sseess  ttrrooiiss  cceennttss  aarrttiicclleess))..  CCeellaa  ffaattiigguuee  eett  eennddoorrtt  llaa  vviiggiillaannccee  ddee  qquuii  ssoouuhhaaiitteerraaiitt  aalllleerr  yy  vvooiirr  ddee  
pplluuss  pprrèèss,,  eett  aapprrèèss  ttoouutt,,  ssee  ddiitt  llee  lleecctteeuurr,,  ccoommmmee  ccee  nnee  ssoonntt  qquu’’uunn  mmoott  oouu  uunnee  lliiggnnee  qquuii  ssoonntt  mmooddiiffiiééss,,  ccee  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  
ssii  iimmppoorrttaanntt  qquuee  cceellaa……  

LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  ttiieennnneenntt  eennssuuiittee  aauu  ffaaiitt  qquuee  ddeerrrriièèrree  cchhaaqquuee  ««  mmeessuurree  ffaacciiaallee  ppoossiittiivvee  »»  ((uunnee  eexxpprreessssiioonn  ttiirrééee  dduu  ssaabbiirr  
tteecchhnnooccrraattiiqquuee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  llaa  bbaassee  ddeess  ««  éélléémmeennttss  ddee  llaannggaaggee  »»  ddiissttrriibbuuééss  aauuxx  mmééddiiaass)),,  ssee  ccaacchhee  ttoouuttee  uunn  eennsseemmbbllee  
iinnssoouuppççoonnnnaabbllee  ddee  pprrooffoonnddeess  rreessttrruuccttuurraattiioonnss  ;;  uunnee  ttaaccttiiqquuee  ssuurr  llaaqquueellllee  nnoouuss  rreevviieennddrroonnss  pplluuss  llooiinn..  EEnn  ffaaiitt,,  cceess  
ooffffeennssiivveess  uullttrraalliibbéérraalleess  ss’’aavvaanncceenntt  mmaassqquuééeess  mmaaiiss  iill  ss’’aaggiitt  ddee  rrééaalliisseerr  qquuee  lleeuurrss  éétteenndduueess  eett  lleeuurrss  pprrooffoonnddeeuurrss  ssoonntt  tteelllleess,,  
qquu’’eelllleess  mmeennaacceenntt  dd’’eennggeennddrreerr  uunnee  ddééssttrruuccttuurraattiioonn  eett  uunnee  rrééggrreessssiioonn  ssoocciiaalleess  jjaammaaiiss  vvuueess  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  11994400..  

MMaaiiss  ccee  qquuii  eesstt  aauussssii  vviisséé,,  cc’’eesstt  ddee  nneeuuttrraalliisseerr  ddee  mmaanniièèrree  ppéérreennnnee  ttoouutt  mmoouuvveemmeenntt  dd’’ooppppoossiittiioonn  eenn  lluuii  iinnfflliiggeeaanntt  uunnee  
ddééffaaiittee  dduu  ttyyppee  ddee  cceellllee  qquuii  ffuutt  aaddmmiinniissttrrééee  aauuxx  ccoonnttrrôôlleeuurrss  dduu  cciieell  ppaarr  RReeaaggaann  eenn  11998811  ((uurr11..ccaa//qqyyssppgg))  oouu  aauuxx  mmiinneeuurrss  
ppaarr  TThhaattcchheerr  eenn  11998855  ((uurr11..ccaa//qqyyssppqq))..  UUnn  tteell  rreevveerrss  oouuvvrriirraaiitt  llaa  ppoorrttee  àà  dd’’aauuttrreess  ««  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  »»  eett  àà  uunn  
ddéémmeemmbbrreemmeenntt  ssoocciiaall  eennccoorree  pplluuss  pprrooffoonndd..  LLeess  eennjjeeuuxx  ssoonntt  ddoonncc  ccoolloossssaauuxx,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree  ssaannss  rriissqquuee  ddee  
ssee  ttrroommppeerr  qquu’’iillss  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  aaccccéélléérraattiioonn  ddee  ll’’hhiissttooiirree,,  uunn  ttoouurrnnaanntt  ppoolliittiiqquuee  mmaajjeeuurr  ddaannss  ccee  ppaayyss  eett  qquu’’iillss  ssoonntt  
mmêêmmee  ddee  nnaattuurree  àà  eennttrraaîînneerr  ddeess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  aanntthhrrooppoollooggiiqquueess  ppoouurr  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  àà  vveenniirr..  NNoouuss  aavvoonnss  ppeesséé  
cchhaaccuunn  ddee  nnooss  mmoottss  ddaannss  cceess  ddeerrnniièèrreess  pphhrraasseess..  

  
MMeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssuurr  cchhaaqquuee  pprroojjeett  dd’’oorrddoonnnnaannccee  oouu  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  MMaaccrroonn  sseerraaiitt  

iimmppoossssiibbllee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  eett  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’uurrggeennccee  ddee  llaa  rriippoossttee..  NNoouuss  nnoouuss  ccoonntteenntteerroonnss  ddee  llee  ffaaiirree  
uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr  llee  ddeerrnniieerr  pprroojjeett  dd’’oorrddoonnnnaannccee  eenn  eessppéérraanntt  aaiinnssii  iilllluussttrreerr  ccllaaiirreemmeenntt  nnoottrree  mmiissee  eenn  ggaarrddee,,  ffûûtt--ccee  ssuurr  ccee  sseeuull  
eexxeemmppllee..  
  

DDeess  aattttaaqquueess  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ddoonntt  cceerrttaaiinneess  sseerraaiieenntt  àà  mmoodduulleerr  sseelloonn  lleess  rrééssiissttaanncceess……  
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««  LL''aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llooii  hhaabbiilliittaanntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  pprreennddrree,,  ppaarr  oorrddoonnnnaanncceess,,  ddeess  mmeessuurreess  ppoouurr  ll''eemmppllooii  »»  tteell  qquuee  llee  
ddooccuummeenntt  dduu  1122  mmaaii  22001177  rréévvéélléé  ppaarr  llaa  pprreessssee  ll’’iinnddiiqquuee,,  pprréévvooiitt  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  11eerr  nneeuuff   oorrddoonnnnaanncceess..  LLeess  hhuuiitt  pprreemmiièèrreess  
ccoonncceerrnneenntt  lleess  ««  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  »»  vvoouulluueess  ppaarr  MMaaccrroonn  eett  llaa  nneeuuvviièèmmee  aa  ppoouurr  oobbjjeett  lleeuurr  ttrraannssppoossiittiioonn  ddaannss  cceerrttaaiinneess  
ccoolllleeccttiivviittééss  dd''oouuttrree--mmeerr..  

UUnn  ccoommmmeennttaaiirree  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ttoouuttee  ppeettiittee  nnoottee  eenn  bbaass  ddee  ppaaggee  ::  llee  nnoommbbrree  ddeess  oorrddoonnnnaanncceess  eesstt  ««  àà  aajjuusstteerr  sseelloonn  lleess  
ooppttiioonnss  rreetteennuueess  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  eett  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrcceess..  IIll  nnee  sseerraaiitt  ««  nnii  ppoossssiibbllee  nnii  
ssoouuhhaaiittaabbllee  »»  dd''aaddoopptteerr  ttoouutteess  cceess  rrééffoorrmmeess  ppaarr  oorrddoonnnnaanncceess,,  pprréécciissee  mmêêmmee  llee  ddooccuummeenntt..  AAiinnssii,,  cceerrttaaiinneess  rrééffoorrmmeess  yy  ssoonntt  
iinnddiiqquuééeess  ccoommmmee  ««  pprriioorriittaaiirreess  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  cceett  ééttéé,,  ttaannddiiss  qquuee  dd''aauuttrreess,,  rrééddiiggééeess  eenn  iittaalliiqquuee,,  
««  aappppaarraaiisssseenntt  ccoommmmee  mmooiinnss  pprriioorriittaaiirreess  »»  eett  ppoouuvvaanntt  aatttteennddrree..  CCeettttee  pprreemmiièèrree  vveerrssiioonn  ddeess  oorrddoonnnnaanncceess  vvaa  bbiieenn  
éévviiddeemmmmeenntt  aauu--ddeellàà  ddeess  éélléémmeennttss  aannnnoonnccééss  jjuussqquu''àà  pprréésseenntt  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ddee  MMaaccrroonn..  
  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°11  

TTOOUUTT  NNÉÉGGOOCCIIEERR  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  
  

««  IIll  ffaauuddrraaiitt  aattttrriibbuueerr  uunnee  ppllaaccee  cceennttrraallee  [[……]]  àà  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  ccoolllleeccttiivvee  dd’’eennttrreepprriissee  eenn  ééllaarrggiissssaanntt  sseess  cchhaammppss  ddee  
ccoommppéétteennccee  »»  ::  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  dduurrééee  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  ssaannttéé  //  ssééccuurriittéé,,  lleess  ssaallaaiirreess......  CCee  qquuii  eesstt  
jjuuggéé  pprriioorriittaaiirree  ddaannss  cceettttee  oorrddoonnnnaannccee,,  cc’’eesstt  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ((ppaass  lleess  aauuttrreess  
ppooiinnttss))..  CC’’eesstt  eenn  eeffffeett  ppaarr  ccee  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee  ((llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill))  qquuee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  iinnttrroodduuiitteess  lleess  aauuttrreess  aattttaaqquueess..  OOnn  vvooiitt  
dd’’iiccii  llaa  ccoouurrssee  aauu  dduummppiinngg  ssoocciiaall  àà  llaaqquueellllee  vvoonntt  ppoouuvvooiirr  ssee  lliivvrreerr  lleess  eennttrreepprriisseess,,  ttoouutt  eenn  mmeennaaççaanntt  ddee  ffeerrmmeerr  ((vvooiirr  pplluuss  llooiinn))  
ssii  lleess  ssaallaarriiééss  nn’’aacccceepptteenntt  ppaass  lleeuurrss  nnoouuvveelllleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eessccllaavveess..  

DDee  pplluuss,,  lloorrssqquu’’iinntteerrvviieenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunn  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee  qquuii  mmooddiiffiiee  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  iinniittiiaalleemmeenntt  ééttaabbllii,,  llee  ssaallaarriiéé  
eesstt  aammeennéé  àà  ssiiggnneerr  uunn  aavveennaanntt,,  ccee  qquuee  ll’’oorrddoonnnnaannccee  pprrooppoossee  ddee  ssuupppprriimmeerr  eenn  iinnssttiittuuaanntt  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  ll’’aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee  
ssuurr  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  mmêêmmee  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ssiiggnnéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ppoouurrrraa  pplluuss  êêttrree  
ooppppoossaabbllee  àà  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rreeccuullss  ddéécciiddééss  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee..  EEnn  oouuttrree,,  lleess  ssaallaarriiééss  qquuii  bbéénnééffiicciieerraaiieenntt  eennccoorree  
dd’’uunn  aanncciieenn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurrrroonntt  ssee  vvooiirr  iimmppoosseerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..  NNee  ddoouuttoonnss  ppaass  uunn  iinnssttaanntt  dduu  ffaaiitt  
qquuee  cceellaa  sseerraa  pprréésseennttéé  ccoommmmee  uunnee  mmeessuurree  dd’’ééqquuiittéé  eennttrree  lleess  aanncciieennss  eett  lleess  nnoouuvveeaauuxx  eemmbbaauucchhééss……  

DDaannss  cceettttee  oorrddoonnnnaannccee,,  llaa  lloonngguuee  lliissttee  ddeess  ssuujjeettss  aabboorrddééss  ccoouuvvrree  ddeess  tthhèèmmeess  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  llooii  pprréévvooyyaaiitt  jjuussqquu''iiccii  qquu''iill  
ééttaaiitt  iimmppoossssiibbllee  ddee  ddéérrooggeerr  ppaarr  aaccccoorrdd  dd''eennttrreepprriissee..  LLaa  llooii  EEll  KKhhoommrrii  aavvaaiitt  oouuvveerrtt  uunnee  pprreemmiièèrree  bbrrèècchhee  ssuurr  ll''oorrggaanniissaattiioonn  dduu  
tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill,,  rreennvvooyyaanntt  àà  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  dd''eennttrreepprriissee  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ::  uunn  aaccccoorrdd  dd''eennttrreepprriissee  oouu  
ddee  bbrraanncchhee  ppeeuutt  pprréévvooiirr  uunnee  mmaajjoorraattiioonn  lliimmiittééee  àà  1100  %%,,  llaa  rrèèggllee  ddeess  2255  eett  5500  %%  nnee  ss''aapppplliiqquuaanntt  qquuee  lloorrssqquu’’iill  nn''yy  aa  ppaass  
dd''aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee..  MMaaiiss  iill  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  qquueessttiioonn  ddee  ddééffiinniirr  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  lleess  mmoottiiffss  ddee  lliicceenncciieemmeenntt,,  ccee  qquuii  
sseerraaiitt  llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  aauuxx  rrééggrreessssiioonnss  ssoocciiaalleess  lleess  pplluuss  ggrraavveess..  EEnn  eeffffeett,,  iill  ssuuffffiirraaiitt  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  ddééffiinniirr  uunn  nniivveeaauu  ddee  
pprroodduuccttiioonn  ppoouurr  tteell  oouu  tteell  ppoossttee,,  ppoouurr  qquuee  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddee  cceett  oobbjjeeccttiiff   ppuuiissssee  eennttrraaîînneerr  llee  lliicceenncciieemmeenntt..  EEnn  oouuttrree  llaa  
rréévviissiioonn  dduu  ««  ppéérriimmèèttrree  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ééccoonnoommiiqquueess  »»  ppoouurrrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rréédduuiirree  lleess  
eeffffeeccttiiffss  ddee  ssaa  ffiilliiaallee  ffrraannççaaiissee  mmaallggrréé  sseess  rrééssuullttaattss  fflloorriissssaannttss  àà  ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CCeerriissee  ssuurr  llee  ggââtteeaauu,,  llee  sseeuuiill  ddee  
ddéécclleenncchheemmeenntt  ddeess  ««  ppllaannss  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ll’’eemmppllooii  »»  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  rreelleevvééss  eett  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  rreevvuuss  àà  llaa  
bbaaiissssee……  

PPoouurrrraaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  llooccaall  ((oouu  dd’’uunn  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee  uullttéérriieeuurr))  llee  nniivveeaauu  ddeess  
iinnddeemmnniittééss  ddee  lliicceenncciieemmeenntt  ((uunnee  aauuttrree  mmaanniièèrree  ddee  ccoouurrtt--cciirrccuuiitteerr  lleess  pprruudd’’hhoommmmeess)),,  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ppéérriiooddee  dd’’eessssaaii,,  llee  pprrééaavviiss  
eett  lleess  ccoonnggééss  ffaammiilliiaauuxx..  PPoouurrrraaiieenntt  aauussssii  êêttrree  rréévviissééss,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee,,  llee  mmoottiiff   dduu  rreeccoouurrss  aauu  CCDDDD,,  ssaa  dduurrééee  
mmaaxxiimmaallee,,  llee  nnoommbbrree  ddee  rreennoouuvveelllleemmeennttss  ppoossssiibblleess,,  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccaarreennccee  eennttrree  cchhaaqquuee  ccoonnttrraatt,,  lleess  ccaass  ddee  rruuppttuurree……  
  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°33  

DDEESS  RREEFFEERREENNDDUUMMSS  ÀÀ  LL''IINNIITTIIAATTIIVVEE  DDEE  LL''EEMMPPLLOOYYEEUURR  
  
AAffiinn  ddee  ggéénnéérraalliisseerr  lleess  aaccccoorrddss  ddéérrooggaattooiirreess  dd''eennttrreepprriissee  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  cchhaammppss  pprréécciittééss,,  iill  ffaauuddrraaiitt  ffaacciilliitteerr  lleeuurr  aaddooppttiioonn  ::  
ddééjjàà  ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  22001177,,  qquuaanndd  uunn  aaccccoorrdd  eesstt  rreeffuusséé  ppaarr  lleess  ssyynnddiiccaattss  mmaajjoorriittaaiirreess  ((rreepprréésseennttaanntt  aauu  mmooiinnss  5500  %%  ddeess  ssaallaarriiééss)),,  
llaa  llooii  EEll  KKhhoommrrii  ppeerrmmeett  aauuxx  aauuttrreess  ssyynnddiiccaattss  ddee  rreeccoouurriirr  aauu  rrééfféérreenndduumm  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu''iillss  rreepprréésseenntteenntt  aauu  mmooiinnss  3300  %%  ddeess  
ssaallaarriiééss..  MMaaccrroonn  vveeuutt  ppeeuu  àà  ppeeuu  oouuvvrriirr  cceettttee  ppoossssiibbiilliittéé  aauu  ppaattrroonnaatt,,  ddaannss  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee,,  aaffiinn  ddee  ««  rreennffoorrcceerr  llaa  ccaappaacciittéé  àà  
aaddoopptteerr  uunn  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee  »»  yy  ccoommpprriiss  ssii  aauuccuunn  ssyynnddiiccaatt  nnee  ll’’aa  ssiiggnnéé..  

SS’’aajjoouuttee  àà  cceellaa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  nnééggoocciieerr  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  aavveecc  ddeess  éélluuss  ssaannss  ééttiiqquueettttee..  CC’’eesstt  àà  ccoouupp  ssûûrr  uunnee  rrééggrreessssiioonn  qquuee  
rrééccllaammaaiitt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  llee  MMEEDDEEFF..  BBiieenn  qquuee  cceettttee  oorrddoonnnnaannccee  ssooiitt  ccllaassssééee  mmooiinnss  pprriioorriittaaiirree  ddaannss  llee  tteemmppss,,  oonn  iimmaaggiinnee  
ttrrèèss  bbiieenn  ssuurr  qquuooii  cceellaa  ppoouurrrraaiitt  ddéébboouucchheerr……  

  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°44  

RREEVVOOIIRR  LLAA  PPLLAACCEE  DDEESS  BBRRAANNCCHHEESS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  ÀÀ  CCEELLLLEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  
  

UUnnee  aauuttrree  mmeessuurree,,  qquuaalliiffiiééee  ddee  mmooiinnss  pprriioorriittaaiirree  ddaannss  llee  tteemmppss,,  ccoonnssiisstteerraaiitt  àà  ««  rreeddééffiinniirr  llee  rrôôllee  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  bbrraanncchhee  eett  àà  
eenn  rréédduuiirree  llee  nnoommbbrree  »»,,  aaffiinn  dd’’êêttrree  aauu  pplluuss  pprrèèss  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss,,  ddee  llaa  PPMMEE  àà  llaa  mmuullttiinnaattiioonnaallee,,  llaa  ««  pprriimmaauuttéé  
ééttaanntt  ddoonnnnééee  aauuxx  aaccccoorrddss  dd''eennttrreepprriissee  ssuurr  lleess  aaccccoorrddss  ddee  bbrraanncchhee  »»..  
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AAccttuueelllleemmeenntt,,  iill  yy  aa  ssiixx  tthhèèmmeess  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  bbrraanncchhee  eett  ssuurr  lleessqquueellss  llee  ppaattrroonnaatt  nnee  ppeeuutt  ppaass  
ddéérrooggeerr  ddaannss  uunn  sseennss  mmooiinnss  ffaavvoorraabbllee  aauuxx  ssaallaarriiééss,,  ppaarr  aaccccoorrdd  dd''eennttrreepprriissee  ::  ééggaalliittéé  hhoommmmeess--ffeemmmmeess,,  ppéénniibbiilliittéé,,  ssaallaaiirreess,,  
ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,,  pprréévvooyyaannccee  eett  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  

SSeelloonn  ll''aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llooii,,  nnee  ssee  nnééggoocciieerraaiitt  pplluuss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  bbrraanncchhee  qquuee  ddeeuuxx  tthhèèmmeess  oobblliiggaattooiirreess,,  lleess  ssaallaaiirreess  
mmiinniimmuummss  eett  ll''ééggaalliittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  LLeess  qquuaattrree  aauuttrreess  ssuujjeettss  nnee  ssoonntt  ppaass  mmeennttiioonnnnééss  eett  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  ttrraannssfféérrééss  vveerrss  llaa  
nnééggoocciiaattiioonn  dd''eennttrreepprriissee..  
  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°22  

DD’’AABBOORRDD  LLIIGGOOTTEERR  LLEESS  PPRRUUDD''HHOOMMMMEESS  
  

CCeettttee  oorrddoonnnnaannccee  jjuuggééee  pprriioorriittaaiirree  ccoonnssiisstteerraaiitt  àà  ««  iinnssttaauurreerr  uunn  rrééfféérreennttiieell  [[uunn  ppllaaffoonndd  eett  uunn  ppllaanncchheerr  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  
iinnttéérrêêttss  vveerrssééss  aauu  ssaallaarriiéé]]  ppoouurr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ooccttrrooyyééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  ddeess  pprruudd’’hhoommmmeess  eenn  ccaass  ddee  lliicceenncciieemmeenntt  »»  
aabbuussiiff..  CCeettttee  mmeessuurree  aauurraaiitt  uunn  eeffffeett  iirrrréémmééddiiaabbllee,,  àà  ssaavvooiirr  ddee  vviiddeerr  ddee  ssaa  ssuubbssttaannccee  ll’’aaccttee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  jjuuggeerr..  EEnn  eeffffeett,,  llee  jjuuggee  
aapppprréécciiee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llaa  vvaalliiddiittéé  dduu  mmoottiiff   dduu  lliicceenncciieemmeenntt  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  sseess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  llee  ttyyppee  dd’’eennttrreepprriissee  ddoonntt  iill  
éémmaannee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ffaammiilliiaallee  dduu  ssaallaarriiéé,,  ssoonn  ââggee  eett  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  rreettrroouuvveerr  uunn  eemmppllooii  eett  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  
ffaacctteeuurrss  ddee  llaa  rrééaalliittéé  qquuii  ppeeuuvveenntt  ddééccuupplleerr  lleess  eeffffeettss  dd’’uunn  lliicceenncciieemmeenntt..  DDee  pplluuss  llee  ddééllaaii  ddee  ssaaiissiinnee  sseerraaiitt  rréédduuiitt  ddee  ddoouuzzee  àà  
ddeeuuxx  mmooiiss..  

IInniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee  ddaannss  llaa  llooii  MMaaccrroonn  ddee  22001155,,  cceettttee  aattttaaqquuee  aa  ééttéé  rreettooqquuééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..  AAvveecc  
qquueellqquueess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  ffoorrmmee,,  eellllee  aa  ééttéé  gglliissssééee  eenn  22001166  ddaannss  llaa  llooii  EEll  KKhhoommrrii,,  ppuuiiss  rreettiirrééee  ffaaccee  àà  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn..  PPoouurr  llaa  
ttrrooiissiièèmmee  ffooiiss  ddoonncc,,  MMaaccrroonn  eessssaaiiee  ddee  ffaaiirree  aaddoopptteerr  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  rrééccllaammééee  ppaarr  llee  ppaattrroonnaatt  qquuii  vvoouuddrraaiitt  iinnttééggrreerr  ddaannss  sseess  
ccaallccuullss  ddee  rreennttaabbiilliittéé  llaa  dduurrééee  ddeess  ccoonntteennttiieeuuxx  eett  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss..  

EEnn  vvooiiccii  llaa  vveerrssiioonn  ddéébbiittééee  ppaarr  llaa  mmiinniissttrree  dduu  TTrraavvaaiill,,  MM..  PPéénniiccaauudd  llee  66  jjuuiinn  22001177  ::  ««  IIll  nn''eesstt  ppaass  nnoorrmmaall,,  ppaass  jjuussttee,,  ppaass  ssaaiinn  
qquu''uunn  mmêêmmee  ffaaiitt  ppuuiissssee  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  aallllaanntt  dduu  ssiimmppllee  aauu  ttrriippllee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  »»..  OOùù  ll’’oonn  vvooiitt  qquuee  cceess  ggeennss--llàà  oonntt  
ééttéé  àà  bboonnnnee  ééccoollee  eett  oonntt  bbiieenn  iinnttééggrréé  llee  ssoocciiaall--lliibbéérraalliissmmee  ddaannss  lleeuurrss  ««  éélléémmeennttss  ddee  llaannggaaggee  »»..  

OOnn  ssaaiitt  qquuee  llaa  ffiinnaalliittéé  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnssiissttee  àà  ddéémmaanntteelleerr  ttoottaalleemmeenntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  pprruudd’’hhoommaauuxx,,  qquuiittttee  àà  
yy  mmeettttrree  llee  tteemmppss  eett  lleess  mmooyyeennss..  CCeellaa  ppeeuutt  pprreennddrree  pplluussiieeuurrss  vvooiieess..  MMaaiiss  uunnee  ffooiiss  ccee  bbuutt  aatttteeiinntt,,  ddaannss  llaa  llooii  eett  ddaannss  llaa  rrééaalliittéé,,  iill  
sseerraa  qquuaassiimmeenntt  iimmppoossssiibbllee  ddee  rreevveenniirr  eenn  aarrrriièèrree  ccaarr  iill  ffaauuddrraaiitt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  rreeccrruutteerr  ddee  nnoouuvveeaauu  ddeess  jjuuggeess  eett  lleess  mmeettttrree  eenn  
ppllaaccee,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  aavvooiirr  aabbrrooggéé  lleess  llooiiss  pprrééccééddeenntteess  eett  rréé--ééllaabboorréé  uunn  ssttaattuutt  jjuurriiddiiqquuee  ddee  cceess  ttrriibbuunnaauuxx,,  ssaannss  ppaarrlleerr  ddeess  
qquueessttiioonnss  mmaattéérriieelllleess  ccoorroollllaaiirreess..  

EEnn  tteerrmmeess  tteecchhnnooccrraattiiqquueess,,  cceettttee  mmaanniièèrree  ddee  ffaaiirree  ss’’aappppeellllee  ««  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  cclliiqquueett  »»..  CC’’eesstt  uunnee  mméétthhooddee  mmiissee  aauu  ppooiinntt,,  
dd’’aabboorrdd  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  jjuurriiddiiqquuee,,  ppaarr  lleess  tteecchhnnooccrraatteess  eeuurrooppééeennss  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  ddéécceennnniieess  ::  ttoouuttee  rrééffoorrmmee  
ssttrruuccttuurreellllee  ppeeuutt  êêttrree  ffrreeiinnééee,,  mmaaiiss  uunnee  ffooiiss  mmiissee  eenn  ppllaaccee  iill  sseerraa  qquuaassiimmeenntt  iimmppoossssiibbllee  ddee  llaa  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  ssaannss  
dd’’éénnoorrmmeess  ««  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ssoocciiaauuxx  eett  ppoolliittiiqquueess  »»..  

  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°55  

FFUUSSIIOONNNNEERR  LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIVVEESS  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  
  

CCeettttee  oorrddoonnnnaannccee  jjuuggééee  pprriioorriittaaiirree  ccoonnssiisstteerraaiitt  àà  ffuussiioonnnneerr  llee  ccoommiittéé  dd''eennttrreepprriissee,,  llee  ccoommiittéé  dd''hhyyggiièènnee,,  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddeess  
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ((CCHHSSCCTT))  eett  llee  ddéélléégguuéé  dduu  ppeerrssoonnnneell  ((DDPP))  ddaannss  uunnee  iinnssttaannccee  uunniiqquuee..  

UUnn  rreeggrroouuppeemmeenntt  nnoonn  oobblliiggaattooiirree,,  pprréécciissee  ttoouutteeffooiiss  llee  tteexxttee,,  ssii  bbiieenn  qquuee  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  ppoouurrrraaiieenntt  aatttteennddrree  uunn  
mmoommeenntt  pplluuss  pprrooppiiccee  ppoouurr  ll’’iimmppoosseerr..  TToouujjoouurrss  llaa  mmêêmmee  ttaaccttiiqquuee  ::  ggrriiggnnootteerr  ppeeuu  àà  ppeeuu,,  mmaaiiss  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt,,  lleess  ddrrooiittss  
aaccqquuiiss..  

PPlluussiieeuurrss  ppoossssiibbiilliittééss  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  iinnttrroodduuiitteess  ppaarr  llaa  llooii  MMaaccrroonn  ddee  22001155  ::  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss  ddee  330000  ssaallaarriiééss,,  
ll''eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  ddééllééggaattiioonn  uunniiqquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  rreeggrroouuppaanntt  llee  ccoommiittéé  dd''eennttrreepprriissee  eett  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  
ppeerrssoonnnneell,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  pplluuss  ddee  330000  ssaallaarriiééss  qquuee  vviiaa  uunn  aaccccoorrdd  dd''eennttrreepprriissee..  

OOuuttrree  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ddéélléégguuééss  eett  dd’’hheeuurreess  ddee  ddééllééggaattiioonnss,,  cc’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  uunnee  mmaanniièèrree  ssuubbrreeppttiiccee  ddee  mmeettttrree  
eenn  ccaauussee  llee  ssttaattuutt,,  llee  rrôôllee  eett  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  dduu  CCHHSSCCTT  qquuii  aa  uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  dd''aalllleerr  eenn  jjuussttiiccee,,  ddee  
ffaaiirree  ddeess  eennqquuêêtteess  oouu  ddee  ddiilliiggeenntteerr  ddeess  eexxppeerrttiisseess..  

AA  nn’’eenn  ppooiinntt  ddoouutteerr,,  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  sseerroonntt  ddeennsseess  ((eett  bbiieennvveeiillllaanntteess))  aavveecc  llaa  CCFFDDTT  qquuii  eesstt  ttrrèèss  iimmppllaannttééee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  
pprriivvéé  eett  vveerrrraaiitt  ssoonn  nnoommbbrree  dd’’éélluuss  ddiimmiinnuueerr..  
  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°66  

DDEE  ««  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONNSS  SSYYNNDDIICCAALLEESS  »»……  
  

EEnn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  ll''oorrddoonnnnaannccee  nn°°55  pprréévvooyyaanntt  uunnee  ffuussiioonn  ddeess  iinnssttaanncceess  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ll''aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llooii  ddoonnnneerraaiitt  ddee  
nnoouuvveeaauuxx  aavvaannttaaggeess  aauuxx  rreepprréésseennttaannttss  ssyynnddiiccaauuxx..  AAiinnssii,,  lleeuurr  ffoorrmmaattiioonn  sseerraaiitt  rreennffoorrccééee  ::  ««  aauu--ddeellàà  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eenn  ddrrooiitt  
ssoocciiaall,,  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  ddooiivveenntt  aauussssii  ppoorrtteerr  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee,,  ppoouurr  qquuee  ssyynnddiiccaattss  eett  
eemmppllooyyeeuurrss  ppaarrvviieennnneenntt  àà  mmiieeuuxx  ssee  ccoommpprreennddrree  eett  aabboouuttiirr  àà  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ccoommmmuunneess  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ccoonnffrroonntteerr  ddeess  
ppoossiittiioonnss  ssttéérriilleess  »»..  TToouutt  eesstt  ddiitt..  

DDaannss  ccee  ddeeaall,,  iill  eesstt  aauussssii  pprréévvuu  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llee  ffaammeeuuxx  cchhèèqquuee  ssyynnddiiccaall  pprroommiiss  ddaannss  llee  lliivvrree--pprrooggrraammmmee  RRéévvoolluuttiioonn  
ddee  MMaaccrroonn,,  uunnee  iiddééee  iinnssppiirrééee  ddee  ll''eexxppéérriieennccee  mmeennééee  cchheezz  ll''aassssuurreeuurr  AAxxaa  ::  ll’’eennttrreepprriissee  ddoonnnnee  àà  cchhaaqquuee  ssaallaarriiéé    uunn  cchhèèqquuee  qquu’’iill  
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rreemmeettttrraa  aauu  ssyynnddiiccaatt  ddee  ssoonn  cchhooiixx..  UUnnee  mmaanniièèrree  dd’’iinnvviitteerr  lleess  ssyynnddiiccaattss  àà  ««  ffaaiirree  lleeuurr  rréévvoolluuttiioonn  dduu  cclliieenntt  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  àà  ssee  
pplliieerr  àà  llaa  ddeemmaannddee  aassssuurraannttiieellllee  ddeess  ssaallaarriiééss..  EEnnffiinn,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eennvviissaaggeerraaiitt  ddee  ««  rrééccoommppeennsseerr  ll''eennggaaggeemmeenntt  ddeess  éélluuss  
ssyynnddiiccaauuxx  eett  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  »»  ddaannss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  lleeuurr  ccaarrrriièèrree……  ssii  vvoouuss  vvooyyeezz  ccee  qquuee  nnoouuss  
vvoouulloonnss  ddiirree..  UUnnee  oorrddoonnnnaannccee  jjuuggééee  pprriioorriittaaiirree  ((ppaarrddii))  eett  iinnttiittuullééee  ««  rreennffoorrcceerr  llaa  pprraattiiqquuee  eett  lleess  mmooyyeennss  dduu  ddiiaalloogguuee  
ssoocciiaall  »»……  
  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°77  

EENN  ««  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONNSS  SSYYNNDDIICCAALLEESS  »»  
  

CC’’eesstt  bbiieenn  ccoonnnnuu,,  nnoouuss  aavvoonnss  uunn  tteemmppss  ddee  rreettaarrdd  ssuurr  llee  mmooddèèllee  ddee  ««  ccoonncceerrttaattiioonn  »»  aalllleemmaanndd  oouu  nnoorrddiiqquuee  ::  llàà--bbaass,,  lleess  
aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssaallaarriiééss  ssiièèggeenntt  ddee  ddrrooiitt  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  dd''uunnee  cceerrttaaiinnee  ttaaiillllee,,  ccee  qquuii  ffaacciilliittee  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn..  OOnn  aa  vvuu  aauu  
ddéébbuutt  ddee  ccee  ddooccuummeenntt  ooùù  cceellaa  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  ppooppuullaattiioonn  aalllleemmaannddee..  IIll  ss''aaggiitt  ppaarr  cceettttee  oorrddoonnnnaannccee  ddee  ««  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  
iinncciittaattiioonnss  »»  ppoouurr  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  aauuggmmeenntteenntt  llee  nnoommbbrree  dd''aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssaallaarriiééss  ppaarr  ddeess  aaccccoorrddss  dd''eennttrreepprriissee  ((oouu  ddee  
ggrroouuppee))..  PPaarrmmii  lleess  ooppttiioonnss,,  iill  sseerraaiitt  qquueessttiioonn  ddee  bbaaiisssseerr  llee  sseeuuiill  ((ddee  11000000  àà  550000  ssaallaarriiééss))  aauuttoorriissaanntt  llaa  pprréésseennccee  
dd''aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssaallaarriiééss  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess..  CCeettttee  oorrddoonnnnaannccee,,  jjuuggééee  mmooiinnss  pprriioorriittaaiirree  ddaannss  llee  tteemmppss,,  eesstt  pprréésseennttééee  ccoommmmee  
uunnee  aaiiddee  àà  llaa  ««  mmeeiilllleeuurree  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss  ddaannss  lleess  ccoonnsseeiillss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  »»..  

UUnn  ddeeaall  àà  rraapppprroocchheerr  dduu  pprroojjeett  dd’’oorrddoonnnnaannccee  pprrééccééddeenntt..  
  

OOrrddoonnnnaannccee  nn°°  88  

DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LL''AASSSSUURRAANNCCEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  AAUU  PPRROOFFIITT  DD’’UUNN  AASSSSIISSTTAANNAATT  
  

««  RRééffoorrmmeerr  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  pprriivvééss  dd’’eemmppllooii  »»  nn’’eesstt  ppaass  pprriioorriittaaiirree,,  ccaarr  uunn  ggrrooss  pprroojjeett  ddee  llooii  eesstt  eenn  
pprrééppaarraattiioonn  ppoouurr  llee  pprriinntteemmppss  22001188..  MMaaiiss  cc''eesstt  ll''uunnee  ddeess  ggrroosssseess  ssuurrpprriisseess  àà  llaa  lleeccttuurree  ddee  cceess  oorrddoonnnnaanncceess  ::  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  dduu  
ssyyssttèèmmee  dd''aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee  eesstt  iinnssccrriittee  aauu  pprrooggrraammmmee  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  ddee  cceett  ééttéé  ;;  iill  nnee  ppeeuutt  ddoonncc  ss’’aaggiirr  qquuee  ddee  tteesstteerr  lleess  
rrééaaccttiioonnss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aaffffiinneerr  ssttrraattééggiiee  eett  ttaaccttiiqquuee  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ccee  ggrrooss  mmoorrcceeaauu..  

  
CC’’eesstt  uunnee  rrééffoorrmmee  ssttrruuccttuurreellllee  qquuee  MMaaccrroonn  jjuussttiiffiiee  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee  uunniivveerrsseellllee  ««  oouuvveerrttee  àà  

ttoouuss  lleess  aaccttiiffss  ––  ssaallaarriiééss,,  ddéémmiissssiioonnnnaaiirreess,,  aarrttiissaannss,,  ccoommmmeerrççaannttss  iinnddééppeennddaannttss,,  eennttrreepprreenneeuurrss,,  pprrooffeessssiioonnss  lliibbéérraalleess,,  
aaggrriiccuulltteeuurrss  »»  ––  eett  qquuii  sseerraa  ««  ffiinnaannccééee  ppaarr  ll''iimmppôôtt  »»..  EEnn  ffaaiitt,,  qquuee  ccee  ssooiitt  ppoouurr  llee  cchhôômmaaggee,,  lleess  rreettrraaiitteess,,  oouu  llaa  mmaallaaddiiee,,  iill  
ss’’aaggiitt  ddee  ffaaiirree  dd’’uunnee  ppiieerrrree  pplluussiieeuurrss  ccoouuppss..  
--  ÉÉtteennddrree  llee  mmêêmmee  rrééggiimmee  dd’’aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee  oouu  ddee  rreettrraaiittee  àà  ttoouuss  lleess  aaccttiiffss,,  ccoonnssttiittuuee  llaa  pprreemmiièèrree  ««  mmeessuurree  ffaacciiaallee  
ppoossiittiivvee  »»  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  lleess  aattoouurrss  ddee  ll’’ééqquuiittéé  eett  ddee  ll’’uunniivveerrssaalliissmmee..  
--  SSuupppprriimmeerr  lleess  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ddeess  ssaallaarriiééss,,  cceellaa  aappppaarraaîîttrraa  ccoommmmee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  lleeuurr  ««  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  »»  eett  
sseerraa  pprréésseennttéé  ccoommmmee  llaa  sseeccoonnddee  ««  mmeessuurree  ffaacciiaallee  ppoossiittiivvee  »»  ddaannss  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  
NNoouuss  vveerrrroonnss  pplluuss  bbaass  ccee  qquu’’iill  eenn  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  ddeess  cceess  mmeessuurreess  ««  ppoossiittiivveess  »»..  
--  CCeellaa  eennttrraaîînneerraa  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ppaattrroonnaalleess  aafffféérreenntteess  qquuii  ssoonntt  eenn  ggéénnéérraall  bbiieenn  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  lleess  
ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  eett  ttoouucchheenntt  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  eemmppllooyyééss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee..  
--  EEnn  ssuupppprriimmaanntt  ((ccee  qquuii  pprréévvuu  ppoouurr  jjaannvviieerr  22001188))  ttoouutteess  lleess  ccoottiissaattiioonnss  àà  uunn  rrééggiimmee  ddee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ggéénnéérraalliisséé,,  qquu’’iill  
ss’’aaggiissssee  ddee  llaa  mmaallaaddiiee,,  dduu  cchhôômmaaggee  oouu  ddee  llaa  rreettrraaiittee  ((qquuii  ssoonntt  ddeess  ffoorrmmeess  dduu  ««  ssaallaaiirree  ddiifffféérréé  »»)),,  oonn  ssuupppprriimmee  ddeess  ddrrooiittss  
iinnssccrriittss  ddaannss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  11994455  eett  ll’’oonn  ttrraannssffoorrmmee  lleess  cchhôômmeeuurrss  eett  lleess  rreettrraaiittééss  eenn  aassssiissttééss  ((ppaarr  ll’’EEttaatt))  qquuii  nn’’oonntt  pplluuss  
rriieenn  àà  ddiirree  oouu  àà  rreevveennddiiqquueerr,,  ssaannss  aauuccuunn  rreeccoouurrss  ppoossssiibbllee..  
--  ÉÉtteennddrree  eett  aauuggmmeenntteerr  llaa  CCSSGG  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss,,  cc’’eesstt,,  cchhoossee  nnoouuvveellllee,,  ddeemmaannddeerr  àà  uunn  rreettrraaiittéé  ddee  ccoonnttiinnuueerr  
àà  ccoottiisseerr  ppoouurr  llaa  rreettrraaiittee,,  ccee  qquu’’iill  aa  ffaaiitt  dduurraanntt  ttoouuttee  ssaa  vviiee  ddee  ssaallaarriiéé..  CCeellaa  rreepprréésseenntteerraa  uunnee  pprreemmiièèrree  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  
ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  ((aauu  pprriinntteemmppss  22001177  eenn  GGrrèèccee,,  TTssiipprraass  aa  ffaaiitt  vvootteerr  llaa  1144ee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ppeennssiioonnss))..  
--  CCeettttee  iimmppoossiittiioonn  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eesstt  pprreessqquu’’aauussssii  iinnjjuussttee  qquuee  llaa  TTVVAA  ::  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llee  ppaattrroonn  dd’’uunnee  
eennttrreepprriissee  ddee  11000000  ssaallaarriiééss  vveerrrraa  llaa  CCSSGG  ddee  ssoonn  sseeuull  éémmoolluummeenntt  ppeerrssoonnnneell  aauuggmmeenntteerr  aalloorrss  qquuee  lleess  cchhaarrggeess  ssoocciiaalleess  dduueess  
aauu  ttiittrree  ddeess  11000000  ppeerrssoonnnneess  eemmppllooyyééeess  ddiimmiinnuueerroonntt……  DDrrôôllee  dd’’ééqquuiittéé  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunn  sseeuull  !!  
--  EEnnffiinn,,  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’EEttaatt,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ccrriittèèrreess  qquu’’iill  ssee  ffiixxeerraa  àà  lluuii--mmêêmmee,,  ppoouurrrraa  
aauuggmmeenntteerr  llaa  CCSSGG  ((oouu  aaggiirr  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ppooiinntt  dd’’iinnddiiccee  ddeess  rreettrraaiitteess))  qquuaanndd  bboonn  lluuii  sseemmbblleerraa,,  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ttoouuttee  
nnééggoocciiaattiioonn  eett  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ccrriittèèrreess  qquu’’iill  aauurraa  lluuii--mmêêmmee  cchhooiissiiss  eett  qquu’’iill  eesstt  ffaacciillee  dd’’aannttiicciippeerr  ::  llee  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  
aannnnuueell,,  llee  ppoouurrcceennttaaggee  dduu  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  oouu  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ddeettttee  rraappppoorrttéé  aauu  PPIIBB..  
--  CCoommmmee  lleess  ddrrooiittss  àà  llaa  rreettrraaiittee  nnee  sseerroonntt  jjuusstteemmeenntt  pplluuss  ddeess  ddrrooiittss,,  iill  sseerraa  ffaacciillee  dd’’eenn  ddiimmiinnuueerr  llee  mmoonnttaanntt  eett  ddee  pprrooppoosseerr  
dd’’yy  rreemmééddiieerr  ppaarr  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunn  ppllaann  dd’’ééppaarrggnnee  aauupprrèèss  ddeess  ffoonnddss  ddee  ppeennssiioonn..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ll’’iinnssééccuurriittéé  
eennttrreetteennuuee  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  eennccoorree  ««  eemmppllooyyééeess  »»  ppoouusssseerraa  cceelllleess--ccii  àà  ssoouussccrriirree  ddeess  ppllaannss  ddee  rreettrraaiittee  pprriivvééss..  

OOnn  ppeeuutt  vvooiirr  ssuurr  ccee  sseeuull  eexxeemmppllee  àà  qquueell  ppooiinntt  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  MMaaccrroonn  eesstt  iinntteelllliiggeemmmmeenntt  ffiicceelléé  eett  qquueellss  éénnoorrmmeess  
ddaannggeerrss  iill  rreeccèèllee..  

UUnnee  aannaallyyssee  ssiimmiillaaiirree  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ddéévveellooppppééee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddee  llaa  ttaaxxee  dd’’hhaabbiittaattiioonn..  PPoouurr  llee  ddiirree  
bbrriièèvveemmeenntt,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’aasssséécchheerr  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  lleess  ccoommmmuunneess  qquuii  ddeevvrroonntt  ppaasssseerr  ««  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’oobbjjeeccttiiffss  »»  aavveecc  lleess  ««  ssuuppeerr  
rrééggiioonnss  »»  mmaannaaggééeess  ccoommmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  CCAACC  4400..  OOnn  eenn  pprrooffiitteerraa  ppoouurr  ccoommmmeenncceerr  àà  ssuupppprriimmeerr  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  
eett  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aaccttuueellss  ssuuiivvrroonntt  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  ppoossttee  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  
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((dd’’aapprrèèss  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llooii  ««  aannttiitteerrrroorriissttee  »»1177  

  
  

SSeelloonn  ccee  tteexxttee,,  ll’’eexxééccuuttiiff   vveeuutt  ccoonnffiieerr  ddee  mmaanniièèrree  ppeerrmmaanneennttee  aauuxx  pprrééffeettss  eett  aauu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  llee  ppoouuvvooiirr  
dd’’aassssiiggnneerr  ddeess  iinnddiivviidduuss  ddaannss  uunn  ««  ppéérriimmèèttrree  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddéétteerrmmiinnéé  »»,,  eett  ddee  ppeerrqquuiissiittiioonnnneerr  ddee  jjoouurr  ccoommmmee  ddee  nnuuiitt,,  ddeeuuxx  
mmeessuurreess  jjuussqquu’’iiccii  iinnddiissssoocciiaabblleess  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee..  
LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’EEttaatt  ppoouurrrraaiieenntt  aauussssii  eexxppllooiitteerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ttéélléépphhoonneess  oouu  dd’’oorrddiinnaatteeuurrss,,  oorrddoonnnneerr  ffoouuiilllleess  eett  
ppaallppaattiioonnss,,  eett  ppllaacceerr  qquueellqquu’’uunn  ssoouuss  bbrraacceelleett  éélleeccttrroonniiqquuee..  JJuussqquu’’iiccii,,  ddee  tteelllleess  ccoonnttrraaiinntteess  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree  eexxeerrccééeess,,  hhoorrss  
pprrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree,,  qquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee..  
SSeerrggee  SSllaammaa,,  mmeemmbbrree  dduu  CCeennttrree  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  dd’’ééttuuddeess  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx,,  ssoouulliiggnnee  qquuee  cceess  mmeessuurreess  ppeerrmmeetttteenntt  
««  aauu  pprrééffeett  dd’’oorrddoonnnneerr  ddeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  ssuurr  ssiimmppllee  ddéénnoonncciiaattiioonn  »»  ––  oouu  pprroodduuccttiioonn  dd’’uunnee  nnoottee  bbllaanncchhee  ppaarr  lleess  RRGG  ––  eett  
rreellèèvvee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  qquuee  llee  tteexxttee  eesstt  ««  uunn  mmééllaannggee  eennttrree  llee  ddrrooiitt  ddeess  ééttrraannggeerrss  eett  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  »»  ccoommmmee  llee  
mmoonnttrree  nnoottaammmmeenntt  ll’’eexxeemmppllee  ddeess  aassssiiggnnaattiioonnss  àà  rrééssiiddeennccee..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  eennvviissaaggee  qquuee  llee  pprrooccuurreeuurr  ddee  PPaarriiss  ((lliiéé  aauu  
ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx))  ssooiitt  sseeuulleemmeenntt  ssoolllliicciittéé  ppoouurr  ddoonnnneerr  ssoonn  aaccccoorrdd  aauuxx  ppeerrqquuiissiittiioonnss  eett  ssooiitt  ««  iinnffoorrmméé  »»  eenn  ccaass  dd’’aassssiiggnnaattiioonn,,  
eexxaacctteemmeenntt  ccoommmmee  ppoouurr  lleess  cceennttrreess  ddee  rréétteennttiioonn..  LLee  jjuuggee  ppéénnaall  ((iinnddééppeennddaanntt))  ssee  vveerrrraaiitt,,  lluuii,,  sseeuulleemmeenntt  ssoolllliicciittéé  ppoouurr  ppuunniirr  
llaa  vviioollaattiioonn  dd’’uunnee  aassssiiggnnaattiioonn  ((jjuussqquu’’àà  ttrrooiiss  aannss  ddee  pprriissoonn  eett  4455  000000  eeuurrooss  dd’’aammeennddee  !!))..  
DDeess  aassssoocciiaattiioonnss  eett  jjuurriisstteess  oonntt  aappppeelléé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ««  rreettiirreerr  ccee  pprroojjeett  ddee  llooii  iinnaacccceeppttaabbllee  »»..  
LL’’aavvooccaatt  WWiilllliiaamm  BBoouurrddoonn,,  qquuii  aa  pprriiss  llaa  ppaarroollee  aauu  ccôôttéé  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  tteelllleess  qquuee  llaa  LLiigguuee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  AAmmnneessttyy  
IInntteerrnnaattiioonnaall  oouu  HHuummaann  RRiigghhttss  WWaattcchh,,  aa  ddééccrriitt  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  llaannccéé  ddaannss  uunnee  ««  ssuurreenncchhèèrree  lliibbeerrttiicciiddee  »»  eett  aajjoouuttéé  ::  ««  uunn  pprrééffeett  àà  
llaa  mmaannœœuuvvrree  ddaannss  llaa  rreessttrriiccttiioonn  ddeess  lliibbeerrttééss  iinnddiivviidduueelllleess,,  cc’’eesstt  iinnééddiitt  ddaannss  llee  ppaayyssaaggee  eeuurrooppééeenn  »»..  
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««  JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  ll’’eennffaanntt  nnaattuurreell  ddee  tteemmppss  ccaallmmeess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee..  JJee  ssuuiiss  llee  ffrruuiitt  dd’’uunnee  ffoorrmmee  ddee  
bbrruuttaalliittéé  ddee  ll’’hhiissttooiirree..  UUnnee  eeffffrraaccttiioonn  ppaarrccee  qquuee  llaa  FFrraannccee  ééttaaiitt  mmaallhheeuurreeuussee  eett  iinnqquuiièèttee..  SSii  jj’’oouubblliiee  
ttoouutt  cceellaa,,  ccee  sseerraa  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  »»..  MMaaccrroonn,,  CCoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  dduu  1144  fféévvrriieerr  22001188..  

  

BBrrèèvvee  bbiiooggrraapphhiiee  dd’’uunn  aalllluumméé  qquuii  ssee  pprreenndd  ppoouurr  llee  ««  pphhaarree  ddee  llaa  NNaattiioonn  »»  
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  nnéé  llee  2211  ddéécceemmbbrree  11997777,,  eesstt  bbaappttiisséé  àà  ll''ââggee  ddee  ddoouuzzee  aannss  aauu  mmoommeenntt  ddee  ssoonn  eennttrrééee  aauu  ccoollllèèggee  jjééssuuiittee  

ddee  LLaa  PPrroovviiddeennccee  dd’’AAmmiieennss  qquu’’iill  ffrrééqquueennttee  ddee  llaa  ssiixxiièèmmee  àà  llaa  pprreemmiièèrree..  IIll  tteerrmmiinnee  sseess  ééttuuddeess  sseeccoonnddaaiirreess  aauu  llyyccééee  HHeennrrii--IIVV,,  
ooùù  iill  eesstt  llaauurrééaatt  dduu  ccoonnccoouurrss  ggéénnéérraall  ddee  ffrraannççaaiiss  eett  ppaassssee  llee  bbaacc  SS  aavveecc  ssuuccccèèss,,  mmaaiiss  aapprrèèss  sseess  ccllaasssseess  pprrééppaarraattooiirreess,,  iill  éécchhoouuee  
ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss  àà  ll’’ééccrriitt  ddee  NNoorrmmaallee  SSuupp..  IIll  oobbttiieenntt  uunn  DDEEAA  ddee  pphhiilloo  àà  NNaanntteerrrree  eenn  11999999,,  ppuuiiss  eesstt  ddiippllôômméé  ddee  ll''IIEEPP  ddee  PPaarriiss  
eenn  22000011..  ÉÉnnaarrqquuee  ssttaaggiiaaiirree  ddaannss  ll’’OOiissee  àà  ll’’aauuttoommnnee  22000022,,  iill  ssee  lliiee  dd’’aammiittiiéé  aavveecc  HHeennrryy  HHeerrmmaanndd,,  uunn  hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  eennrriicchhii  
ddaannss  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  ccoommmmeerrcciiaall  eett  ssoorrtt  iinnssppeecctteeuurr  ddeess  ffiinnaanncceess  ddee  ll’’EENNAA  eenn  22000044..  

EEnn  22000066,,  LLaauurreennccee  PPaarriissoott  lluuii  pprrooppoossee  llee  ppoossttee  ddee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  dduu  MMEEDDEEFF  qquu''eellllee  pprrééssiiddee  mmaaiiss  iill  ddéécclliinnee..  EEnn  22000077,,  
llee  cchheeff   ddee  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess,,  JJeeaann--PPiieerrrree  JJoouuyyeett,,  sseeccrrééttaaiirree  dd’’ÉÉttaatt  cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  eeuurrooppééeennnneess  ddee  SSaarrkkoozzyy,,  llee  
pprréésseennttee  àà  JJaaccqquueess  AAttttaallii  qquuii  pprrééssiiddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  llaa  ««  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  »»  ddoonntt  iill  ddeevviieenntt  rraappppoorrtteeuurr  ggéénnéérraall  
aaddjjooiinntt  eenn  aaooûûtt..  IIll  yy  ddééffeenndd  uunn  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé  ffoonnddéé  ssuurr  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  llaa  ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  eett  pprréécciissee  qquuee  ::  ««  CCeeccii  nn’’eesstt  nnii  
uunn  rraappppoorrtt,,  nnii  uunnee  ééttuuddee,,  mmaaiiss  uunn  mmooddee  dd’’eemmppllooii  ppoouurr  ddeess  rrééffoorrmmeess  uurrggeenntteess  eett  ffoonnddaattrriicceess..  IIll  nn’’eesstt  nnii  ppaarrttiissaann  nnii  bbiippaarrttiissaann  ::  iill  eesstt  nnoonn  ppaarrttiissaann  »»..  
DDaannss  ccee  tteexxttee,,  cceess  eesspprriittss  iinnssppiirrééss  nnee  ssee  ccoonntteennttaaiieenntt  ppaass  ddee  rreeccoommmmaannddeerr  llaa  rrééoorriieennttaattiioonn  mmaassssiivvee  ddee  ll’’ééppaarrggnnee  ddeess  FFrraannççaaiiss  
vveerrss  lleess  mmaarrcchhééss  dd’’aaccttiioonnss,,  ssiixx  mmooiiss  aavvaanntt  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  ddee  22000088..  

OOuuttrree  llaa  rreevvuuee  EEsspprriitt  ddaannss  llaaqquueellllee  ssiixx  ddee  sseess  aarrttiicclleess  ssoonntt  ppuubblliiééss,,  ll’’iinnssppeecctteeuurr  ddeess  ffiinnaanncceess  ffrrééqquueennttee  ddeess  tthhiinnkk--ttaannkkss  
lliibbéérraauuxx  TTeerrrraa  NNoovvaa,,  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  ddeess  iiddééeess,,  EEnn  tteemmppss  rrééeell,,  llee  CCeerrccllee  TTuurrggoott,,  lleess  GGrraaccqquueess  eett  ll’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ffoonnddaattiioonn  ééttaattss--
uunniieennnnee  YYoouunngg  LLeeaaddeerrss  ppaarr  llaaqquueellllee  ssoonntt  ppaassssééss  FF..  HHoollllaannddee,,  AA..  JJuuppppéé,,  PP..  MMoossccoovviiccii,,  VV..  PPééccrreessssee,,  AA..  MMoonntteebboouurrgg,,  NN..  VVaallllaauudd--
BBeellkkaacceemm,,  LL..  WWaauuqquuiieezz,,  AA..  MMoorreellllee,,  FF..  PPeelllleerriinn,,  MM..  TToouurraaiinnee,,  YY..  ddee  KKeerrddrreell,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  VVaalleeuurrss  aaccttuueelllleess,,  LL..  JJooffffrriinn,,  NN..  
DDuuppoonntt--AAiiggnnaann,,  AA..  LLaauuvveerrggeeoonn,,  DD..  OOlliivveennnneess……  ((uurr11..ccaa//qqzzgg7711))1188  

AAllaaiinn  MMiinncc  llee  rreeccoommmmaannddee  aauupprrèèss  ddee  llaa  bbaannqquuee  RRootthhsscchhiilldd  ddaannss  llaaqquueellllee  ssoonn  aasscceennssiioonn  sseerraa  ffuullgguurraannttee  ggrrââccee  àà  uunn  
mmaarrcchhéé  ccoonncclluu  eenn  22001122  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  NNeessttlléé,,  ddoonntt  llee  PPDDGG  aavvaaiitt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaaddiittee  ccoommmmiissssiioonn  AAttttaallii……  AApprrèèss  llaa  
vviiccttooiirree  ddee  22001122,,  AAttttaallii  eett  JJoouuyyeett  ––  rreevveennuuss  ddee  lleeuurrss  aavveennttuurreess  ssaarrkkoozzyysstteess  eett  àà  nnoouuvveeaauu  iinnttiimmeess  ddee  HHoollllaannddee  ––  aappppuuiieenntt  ssaa  
ccaannddiiddaattuurree  aauu  ppoossttee  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee,,  cchhaarrggéé  ddeess  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess..  EEnn  22001144,,  cc’’eesstt  eennccoorree  
JJoouuyyeett  qquuii,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee,,  aannnnoonnccee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  ssoonn  pprroottééggéé  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  

ÀÀ  ccee  ssttaaddee  ddee  ffoorrmmaattaaggee,,  oonn  ddiissttiinngguuee  ssaannss  ddiiffffiiccuullttéé  ll’’ééppuurree  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  ::  êêttrree  iinnttrroodduuiitt  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  
ppaarr  uunn  iinnfflluueenntt  ppyyggmmaalliioonn1199,,  nn’’yy  ppaasssseerr  qquuee  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ddeennssee  rréésseeaauu  ddee  rreellaattiioonnss,,  ppuuiiss  
rreeccoommmmeenncceerr  àà  uunn  ppoossttee  dd’’uunn  pprreessttiiggee  ssuuppéérriieeuurr..  MMaaccrroonn  nnee  rreesstteerraa  ppaass  pplluuss  lloonnggtteemmppss  àà  BBeerrccyy  qquu’’àà  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  
ffiinnaanncceess,,  cchheezz  RRootthhsscchhiilldd  oouu  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ::  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  aannss..  QQuuaanndd  iill  llaannccee  àà  3388  aannss,,  eenn  aavvrriill  22001166,,  ssoonn  
mmoouuvveemmeenntt  EEnn  mmaarrcchhee  !!,,  iill  mmoobbiilliissee  lleess  ccoonnttaaccttss  aaccccuummuullééss  àà  cchhaaqquuee  ééttaappee  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  SSttéépphhaannee  BBoouujjnnaahh,,  
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pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  qquuii  ggèèrree  lleess  BBoouurrsseess  dd’’AAmmsstteerrddaamm,,  BBrruuxxeelllleess,,  LLiissbboonnnnee  eett  PPaarriiss,,  aanncciieenn  ««  DDSSKK  bbooyy  »»,,  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  
dd’’EEnn  tteemmppss  rrééeell,,  pprréésseennttee  MMaaccrroonn  àà  ll’’hhoommmmee  qquuii  llèèvveerraa  ddeess  ffoonnddss  ppoouurr  ssaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  CChhrriissttiiaann  DDaarrggnnaatt,,  aanncciieenn  
ppaattrroonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dd’’aaccttiiffss  ddee  BBNNPP  PPaarriibbaass  eett  dduu  CCrrééddiitt  aaggrriiccoollee  qquuii  aa  ééggaalleemmeenntt  pprrééssiiddéé  llee  ccoommiittéé  ««  MMoonnnnaaiieess  eett  ssyyssttèèmmee  
mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  »»  dduu  MMeeddeeff   ddee  22001100  àà  22001133……  

CCôôttéé  ssyynnddiiccaall,,  oouuttrree  JJeeaann  KKaassppaarr  aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  ddee  llaa  CCFFDDTT,,  llaa  ccoonnnneexxiioonn  mmaaccrroonniieennnnee  ssee  nnoommmmee  PPiieerrrree  FFeerrrraaccccii,,  
ll’’hhoommmmee  qquuii  aa  ttrraannssffoorrmméé  llee  ccaabbiinneett  dd’’eexxppeerrttiissee  SSeeccaaffii,,  pprroocchhee  ddee  llaa  CCGGTT,,  eenn  uunn  ggrroouuppee  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llee  ccoonnsseeiill  aauuxx  
ssyynnddiiccaattss,,  aauuxx  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  aauuxx  ddiirreeccttiioonnss  dd’’eennttrreepprriissee,,  llee  ggrroouuppee  AAllpphhaa..  SSoonn  ffiillss  MMaarrcc  ((ttéémmooiinn  ddee  mmaarriiaaggee  
ddee  MMaaccrroonn))  eesstt  pprrooffeesssseeuurr  dd’’ééccoonnoommiiee,,  cchheerrcchheeuurr  aassssoocciiéé  àà  llaa  cchhaaiirree  ««  SSééccuurriissaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  »»  qquuee  
ccooffiinnaanncceenntt  àà  SScciieenncceess  PPoo  llee  ggrroouuppee  AAllpphhaa  dduu  ppaappaa,,  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ttrraavvaaiill  iinnttéérriimmaaiirree  RRaannddssttaadd,,  PPôôllee  eemmppllooii  eett  llee  mmiinniissttèèrree  dduu  
ttrraavvaaiill..  
AAiinnssii  ll’’hhoommmmee  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssaannss  ppaasssséé  eett  ssaannss  aattttaacchhee  iinnccaarrnnee--tt--iill,,  ttaanntt  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  qquuee  ppaarr  ssoonn  eennttoouurraaggee,,  llaa  
ffiigguurree  ddee  ll’’hhéérriittiieerr  dduu  ccaappiittaall  ssyymmbboolliiqquuee  ffaammiilliiaall,,  cceellllee  dd’’uunn  oobblliiggéé  ddee  llaa  nnoobblleessssee  dd’’ÉÉttaatt  ((EENNAA,,  BBeerrccyy))  eett  ddee  llaa  hhaauuttee  ffiinnaannccee  ::  
llee  nnooyyaauu  dduu  ««  ssyyssttèèmmee  »»,,  eenn  ssoommmmee,,  qquuee  ssaannccttiioonnnnee  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee  aauu  cclluubb  LLee  SSiièèccllee..  LL’’eesssseennttiieell  nn’’ééttaanntt  ppaass  dd’’aavvooiirr  uunn  
pprrooggrraammmmee,,  mmaaiiss  ddee  rraasssseemmbblleerr  ttoouuss  aazziimmuuttss  eett  ddee  ppoouuvvooiirr  ccoommpptteerr  ssuurr  ll’’aappppuuii  ddee  rreessppoonnssaabblleess  iinnfflluueennttss..  
  

UUnn  ggrraanndd  ppaass  aauurraa  ééttéé  ffrraanncchhii  ddaannss  llaa  tthhééoorriiee  ccrriittiiqquuee  lloorrssqquuee  llaa  ffiilliiaattiioonn  qquu’’iill  yy  aa  eennttrree  llaa  rréédduuccttiioonn  
ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  qquuii  ffuutt  ooppéérrééee  ddaannss  ddeess  wwaaggoonnss  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  eett  lleess  vvaarriiaabblleess  dd’’aajjuusstteemmeenntt  
qquu’’iillss  ssoonntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddeevveennuuss  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  aauurraa  ééttéé  iiddeennttiiffiiééee  ccoommmmee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddee  
ll’’oonnttoollooggiiee  mmoorrttiiffèèrree  eett  ttrraannssggrreessssiivvee2200  qquuii  ssee  nniicchhee  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’OOcccciiddeennttaalliiee  ccaappiittaalliissttee..  

  

LLee  pphhéénnoommèènnee  MMaaccrroonn  ccrriissttaalllliissee  uunnee  mmuuttaattiioonn  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’ÉÉttaatt,,  mmaaiiss  ppaass  sseeuulleemmeenntt  
SSii  llaa  ccllaassssee  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  eett  ppoolliittiiqquueemmeenntt  ddoommiinnaannttee  aa  oouuvveerrtteemmeenntt  pprroommoottiioonnnnéé  ssoonn  ccaannddiiddaatt  ssaannss  llaa  mmééddiiaattiioonn  

ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ttrraaddiittiioonnnneellss,,  cc’’eesstt  qquu’’àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  eexxppéérriieenncceess  oocccciiddeennttaalleess  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  11998800,,  iill  eesstt  
aappppaarruu  qquu’’eenn  FFrraannccee,,  cceettttee  mmééddiiaattiioonn  rreessttaaiitt  ccoonnttrree--pprroodduuccttiivvee  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  ddéémmeemmbbrreerr  ccee  qquuii  rreessttee  ddee  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  
ddee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee..  LLee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  dduu  ppaarrttii  ssoocciiaalliissttee  tteennttéé  eenn  22000077  ppaarr  SSééggoollèènnee  RRooyyaall  eett  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  pprriimmaaiirreess  
ppaarrttiicciippeenntt  ddee  cceettttee  aannaallyyssee  ddoonntt  uunn  ddeess  ccoorroollllaaiirreess  ssttiippuullee  qquu’’iill  eesstt  ddeevveennuu  ppoossssiibbllee  ddee  ss’’eenn  ppaasssseerr  ssaannss  rriissqquuee  ssoocciiaall  mmaajjeeuurr2211..  
AAiinnssii,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  llééggiittiimmaattiioonn  ddaannss  llaa  ccoonnqquuêêttee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppeeuutt  mmaaiinntteennaanntt  rreelleevveerr  dduu  mmaarrkkeettiinngg--mmaannaaggeemmeenntt2222  eett  dduu  
mmeerrcchhaannddiissiinngg  ::  cchhaaqquuee  pprroodduuiitt  eenn  rraayyoonn  ddooiitt  ss’’eexxppoosseerr  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  ppoouurr  êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  ssee  vveennddrree  lluuii--mmêêmmee..  
LL’’aauuttrree  rraaiissoonn  ddee  cceettttee  éévvoolluuttiioonn  cc’’eesstt  qquuee  lleess  ssoocciiééttééss  oocccciiddeennttaalleess  ssoonntt  pprrooffoonnddéémmeenntt  eeffffoonnddrrééeess,,  ccee  qquuii  aauuttoorriissee  ll’’aarrrriivvééee  
ddee  cclloowwnnss  aauu  ssoommmmeett  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ((RReeaaggaann,,  BBeerrlluussccoonnii,,  GG..  WW..  BBuusshh,,  TTrruummpp……)),,  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’iillss  nnee  ccoonnttrreeddiisseenntt  ppaass  lleess  iinnttéérrêêttss  
dduu  ccaappiittaall..  CC’’eesstt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  aauussssii  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee  llaa  ddéésshhéérreennccee  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  qquuii  ss’’eenn  rreemmeett  aauuxx  cclliippss  dduu  
WWeebb  ddaannss  ssaa  qquuêêttee  dd’’hhuummaanniittéé,,  dd’’aabbssoolluu  oouu  dd’’iiddééaall..  

DDiissoonnss--llee  ddèèss  llee  ddééppaarrtt  ::  MMaaccrroonn  nnee  ffeerraa  ppaass  ddee  ccoommpprroommiiss  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  ccoonnvvaaiinnccuu  dd’’aavvooiirr  ccoonnqquuiiss  uunnee  bbaassee  ssoocciiaallee  
((mmêêmmee  ss’’iill  eesstt  ccoonnsscciieenntt  qquu’’eellllee  rreessttee  àà  ssoolliiddiiffiieerr))  eett  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrcceess  ssuuffffiissaannttss  ((eenn  ttoouutt  ccaass  pplluuss  ssoolliiddeess  qquuee  cceeuuxx  ddee  
SSaarrkkoozzyy  oouu  ddee  HHoollllaannddee))  ppoouurr  iimmppoosseerr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  eett  qquu’’iill  ppeennssee  ppoouuvvooiirr  ccoonnssoolliiddeerr  dduurraabblleemmeenntt  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ddaannss  llaa  ssuuiittee  
ddee  ssoonn  mmaannddaatt..  CCaarr  ll’’aammbbiittiioonn  aaffffiicchhééee,,  cc’’eesstt  ddee  rrééuussssiirr  àà  ffoonnddeerr  uunnee  aalllliiaannccee  iinntteerrccllaassssiissttee  ssoolliiddee,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  rreesstteerr  
lloonnggtteemmppss  ddoommiinnaannttee  aauuttoouurr  dd’’uunn  llaarrggee  pprrooggrraammmmee  uullttrraalliibbéérraall  qquuii  vviissee  àà  rreessttrruuccttuurreerr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  cchhaammpp  ssoocciiaall  vviiaa  
ll’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiccoo--ééccoonnoommiiqquuee  eeuurrooppééeennnnee,,  llaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddee  ttoouuss  lleess  ffoonnddeemmeennttss  dduu  
ccoommpprroommiiss  ppoolliittiiqquuee  hhéérriittéé  ddee  ll’’aapprrèèss--gguueerrrree,,  ttoouutt  eenn  pprroommoouuvvaanntt  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aanneesstthhééssiieess  ssoocciiaalleess  ffoorrtteess  eett  
ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ppoouurr  ééttoouuffffeerr  ttoouuttee  ccoonntteessttaattiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  MMaaccrroonn  aa  ééggaalleemmeenntt  ccoommpprriiss  qquuee  llaa  
ssttaabbiilliissaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  bblloocc  ssoocciiaall  ddoommiinnaanntt  ssuuppppoossee  dd’’aabboorrdd  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ppoolliittiiqquueess  eett  
iinnssttiittuuttiioonnnneellss  pprrooffoonnddss  ppoouurr  llee  ccrrééeerr..  

CC’’eesstt  ccee  qquuee  llee  ppaarrttii  ssoocciiaalliissttee  nn’’aa  ppaass  rrééuussssii  àà  ffaaiirree  ddeeppuuiiss  qquu’’iill  eexxiissttee  mmaallggrréé  llee  ffaaiitt  qquuee  sseess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssuucccceessssiiffss  
aaiieenntt  pprriivvaattiisséé  àà  ttoouurr  ddee  bbrraass  oouu  aaddooppttéé  ddeess  llooiiss  qquuii  ffuurreenntt  uunnee  ééttaappee  iimmppoorrttaannttee  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  nnééoolliibbéérraallee  dduu  ppaayyss,,  ccaarr  cceellaa  
ffuutt  ffaaiitt  eenn  ééppaarrggnnaanntt  ((dduu  mmooiinnss  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss))  lleess  ccoouucchheess  qquuii  lluuii  ééttaaiieenntt  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  aaccqquuiisseess  eett  eenn  
mmaaiinntteennaanntt  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  kkeeyynnééssiieennnnee  pprroopprree  àà  ll’’ééttaatt  ssoocciiaall..  SSii  lleess  iilllluussiioonnss  ssuurr  llaa  nnaattuurree  ddee  llaa  ssoocciiaall--
ddéémmooccrraattiiee  ssoonntt  ttoommbbééeess  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  iill  eesstt  nnoottaabbllee  qquuee  ll’’aaddiieeuu  ssaannss  rreemmoorrddss  eett  ddééffiinniittiiff   aauu  pprroollééttaarriiaatt2233  nnee  ffuutt  
ccllaaiirreemmeenntt  tthhééoorriisséé  ppaarr  llaa  FFoonnddaattiioonn  TTeerrrraa  NNoovvaa  qquu’’aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  22001100..  PPrreennaanntt  aappppuuii  ssuurr  uunn  ««  rrééttrréécciisssseemmeenntt  ddee  llaa  
ccllaassssee  oouuvvrriièèrree  »»  eett  uunn  ddééssaaccccoorrdd  eennttrree  lleess  vvaalleeuurrss  ppoorrttééeess  ppaarr  ««  llaa  ggôôcchhee  nnoouuvveellllee  »»  eett  ffeeuu  lleess  oouuvvrriieerrss,,  llaa  FFoonnddaattiioonn  
rreeccoommmmaannddaaiitt  aauu  ppaarrttii  ssoocciiaalliissttee  ddee  ssttrruuccttuurreerr  ssoonn  éélleeccttoorraatt  aauuttoouurr  ddee  ««  vvaalleeuurrss  ccuullttuurreelllleess  »»  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ««  vvaalleeuurrss  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquueess  »»  ((eeuupphhéémmiissmmee  ttyyppiiqquuee  ddee  llaa  nnoovvllaanngguuee))..  ««  LLaa  FFrraannccee  ddee  ddeemmaaiinn  »»  sseerraaiitt  cceellllee  ddeess  ddiippllôômmééss,,  ddeess  uurrbbaaiinnss,,  ddeess  
jjeeuunneess,,  ddeess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  ooppttéé  ppoouurr  llaa  fflleexxiibbiilliittéé,,  llaa  mmoobbiilliittéé  eett  ll’’eeffffiicciieennccee..  TTeerrrraa  NNoovvaa  uuttiilliissaaiitt  ddee  ffaaççoonn  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  
ddooccttrriinnee  nnééoolliibbéérraallee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eennttrree  iinnssiiddeerrss  ((lleess  pprrééccééddeennttss))  eett  oouuttssiiddeerrss,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  ddeevveennuuss  
oobbssoolleesscceennttss  qquuii  nnee  ssaauurraaiieenntt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  mmaajjoorriittéé  éélleeccttoorraallee,,  mmêêmmee  aavveecc  llee  rreennffoorrtt  ddeess  ««  FFrraannççaaiiss  iissssuuss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  »»  oouu  
««  ddeess  mmiinnoorriittééss  »»..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  TTeerrrraa  NNoovvaa  pprrooppoossaaiitt  uunnee  ««  ssttrraattééggiiee  dd’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  vveerrss  lleess  ccllaasssseess  mmooyyeennnneess  »»  qquuii  
nnéécceessssiittaaiitt  ddee  ppllaacceerr  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  uunn  ««  nnaarrrraattiiff   aauuttoouurr  ddeess  vvaalleeuurrss  ccuullttuurreelllleess  »»  eett  ddee  ««  mmeettttrree  ssoouuss  ll’’éétteeiiggnnooiirr  lleess  
pprrooppoossiittiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  ttrroopp  mmaarrqquuééeess  àà  ggaauucchhee  »»  ((ssiicc))..  EEtt  ccoommmmee  lleess  ccllaasssseess  ppooppuullaaiirreess  nnee  sseerraaiieenntt  pplluuss  eenn  
pphhaassee  aavveecc  lleess  vvaalleeuurrss  ccuullttuurreelllleess  ddee  cceettttee  ggôôcchhee,,  iill  vvaallaaiitt  mmiieeuuxx  lleess  aabbaannddoonnnneerr  aauu  FFrroonntt  nnaattiioonnaall..  LL’’iinnfflluueennccee  ddee  TTeerrrraa  NNoovvaa  
ssuurr  llaa  ccaammppaaggnnee  dduu  PPaarrttii  ssoocciiaalliissttee  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  eexxeerrccééee  ssuurr  llee  mmooddee  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn  dduu  ccaannddiiddaatt  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  
––  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  pprriimmaaiirreess  ccaallqquuééeess  ssuurr  cceelllleess  ddeess  ÉÉttaattss--uunniiss..  OOnn  aauurraa  ccoonnssttaattéé  dduurraanntt  cceettttee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  àà  qquueell  ppooiinntt  
ccee  pprroocceessssuuss  ddeess  pprriimmaaiirreess  aauurraa  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ddyynnaammiitteerr  ccee  qquuii  rreessttaaiitt  ddee  ccee  ppaarrttii..  
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JJuussqquu’’eenn  22001122,,  llaa  ssttrraattééggiiee  ccaappiittaalliissttee  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  nnééoolliibbéérraallee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ffrraannççaaiissee  aa  ccoonnnnuu  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  
iimmpplliicciittee  ddeess  ttââcchheess  ::  lleess  ccooaalliittiioonnss  ddee  ggôôcchhee  aapppplliiqquuaaiieenntt  ddeess  rrééffoorrmmeess  nnééoolliibbéérraalleess  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ddeess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  oouu  
ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr  eett  llaaiissssaaiitt  àà  llaa  ddrrooiittee  cceelllleess  qquuii  ttoouucchhaaiieenntt  aauuxx  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess..  MMaaiiss  ccoommmmee  oonn  ll’’aa  vvuu  pplluuss  hhaauutt,,  
cceellaa  aavvaaiitt  ccoommmmeennccéé  àà  cchhaannggeerr  ddee  mmaanniièèrree  rraaddiiccaallee  aavveecc  llee  ttaannddeemm  HHoollllaannddee--VVaallllss--MMaaccrroonn,,  mmaaiiss  nnoonn  ssaannss  rreemmoouuss..  
  

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ffuutt  uunn  iinnssttrruummeenntt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssoouummiissssiioonn  aauu  ccaappiittaall..  
IIll  aa  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  ééttéé  iinnssttaalllléé  ddaannss  lleess  eesspprriittss  qquuee  ll’’EEuurrooppee  sseerraaiitt  uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoolliittiiqquuee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  mmaaiinntteenniirr  llaa  

ppaaiixx  ssuurr  ccee  ccoonnttiinneenntt,,  ccee  qquuii  ffuutt  ddéémmeennttii  ppaarr  lleess  gguueerrrreess  ddeess  BBaallkkaannss,,  dd’’UUkkrraaiinnee,,  ddee  CCrriimmééee  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ppaarr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  
llaa  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ttoouuss  ccoonnttrree  ttoouuss  ––  iissssuuee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  dduummppiinngg  ssoocciiaall  ggéénnéérraalliisséé  ––  qquuii  eesstt  llee  tteerrrreeaauu  ssuurr  
lleeqquueell  ccrrooîîtt  dduurraabblleemmeenntt  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ppaayyss..  CCeeccii  ddiitt,,  cceettttee  ccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ss’’eesstt  aavvéérrééee,,  àà  
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  uunn  rreeppoouussssooiirr  ddoonntt  ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  aa  ééttéé  bbiieenn  pprraattiiqquuee  ddaannss  llaa  ccoonnqquuêêttee  dduu  ppoouuvvooiirr  iiccii  eett  llàà..  

DDeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  lloorrssqquu’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’aavviissee  ddee  ss’’ééccaarrtteerr  ddeess  ddiikkttaattss  ddee  BBrruuxxeelllleess,,  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  llee  
rraappppeelllleenntt  àà  ll’’oorrddrree  ppaarr  uunnee  hhaauussssee  ddeess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêttss  qquuii  aauuggmmeennttee  llaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  ddeettttee  eett  ddiimmiinnuuee  sseess  mmaarrggeess  ddee  
mmaannœœuuvvrree  ppoolliittiiqquuee,,  ppaarrffooiiss  ddee  mmaanniièèrree  ddrraassttiiqquuee,,  ccoommmmee  eenn  GGrrèèccee,,  mmaallggrréé  llaa  ssoouummiissssiioonn  ttoottaallee  ddee  SSyyrriizzaa..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  
ppoolliittiiqquuee  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  lliibbéérraauuxx,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ddee  ddrrooiittee  oouu  ddee  ggôôcchhee,,  ddééppeenndd  iinnffiinniimmeenntt  pplluuss  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  qquuee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  cceeuuxx  qquuii  lleess  oonntt  éélluuss..  DD’’ooùù  lleeuurr  ddiiffffiiccuullttéé  àà  ccoommppoosseerr  uunn  bblloocc  ssoocciiaall  ssttaabbllee  ppoouurr  lleess  
ssoouutteenniirr  ddee  mmaanniièèrree  ppéérreennnnee  ::  iillss  nnaavviigguueenntt  eennttrree  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aaddhhééssiioonn  iiddééoollooggiiqquuee,,  lleess  mmeessuurreess  dd’’aanneesstthhééssiiee  ppoolliittiiqquuee,,  
llaa  rréépprreessssiioonn  ddaannss  ll’’œœuuff   ddee  ttoouutt  mmoouuvveemmeenntt  ddee  rrééssiissttaannccee,,  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn  aavvaannccééee  dduu  ccoorrppss  ssoocciiaall  eett  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  ttoouuss  
lleess  ccoonnttrree--ppoouuvvooiirrss..  
  

CCoommmmeenntt  llee  nnééoo--lliibbéérraalliissmmee  ccoonnssttrruuiitt  ll’’iiddééoollooggiiee  ddee  ssaa  bbaassee  ssoocciiaallee  
OOnn  ssaavvaaiitt  qquuee  llee  ccaappiittaalliissmmee  aavvaaiitt  pprroommuu  ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess  llaa  pprroopprriiééttéé  iinnddiivviidduueellllee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  iimmmmoobbiilliièèrree,,  dd’’aabboorrdd  

ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eenncchhaaîînneerr  uunn  ppeeuu  pplluuss  pprrooffoonnddéémmeenntt  lleess  ssaallaarriiééss  aauu  ccrrééddiitt  ddee  lloonngg  tteerrmmee  ppuuiiss  ddee  lleess  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  
ssppééccuullaatteeuurrss  ssiinnggeeaanntt  àà  lleeuurr  éécchheellllee  cceeuuxx  ddeess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ((ssuurrttoouutt  ddeeppuuiiss  qquuee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11997700  llee  
ccaappiittaall  ffiiccttiiff   eesstt  ddeevveennuu  ddoommiinnaanntt,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  lleess  ttêêtteess))..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ss’’iinnssttaalllleenntt  eett  ssee  ttrraannssmmeetttteenntt  lleess  aalliiéénnaattiioonnss  ::  lleess  
rreepprréésseennttaattiioonnss  mmaajjoorriittaaiirreess  ddeevviieennnneenntt  lleess  rreessssoorrttss  ddee  ccoommppoorrtteemmeennttss  qquuoottiiddiieennss,,  llee  ttoouutt  ééttaanntt  vvééhhiiccuulléé  ppaarr  llaa  mmaattéérriiaalliittéé  
ddeess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  pprrééppoonnddéérraannttss..  DDaannss  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaannggaaggee  àà  vvooccaattiioonn  mmééddiiaattiiqquuee,,  cc’’eesstt  ccee  qquuii  eesstt  ddéénnoommmméé  
««  vvaalleeuurrss  »»  ssaannss  qquuee  lleess  llooccuutteeuurrss  aaiieenntt  ccoonnsscciieennccee  qquuee  ccee  ssuubbssttaannttiiff   ss’’iinnttèèggrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  àà  ll’’eesssseennccee  dduu  ccaappiittaall2244..  

AAuuttrree  eexxeemmppllee  ::  iill  yy  aa  qquuaattrree  ddéécceennnniieess  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ––  ««  lliibbrree  eett  nnoonn  ffaauussssééee  »»  oonntt--iillss  llee  ccyynniissmmee  dd’’aajjoouutteerr  ––  ééttaaiitt  uunnee  
««  vvaalleeuurr  »»  qquuii  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ccoouurrss..  DDeeppuuiiss,,  eellllee  eesstt  ddeevveennuuee  llee  ccrrééddoo  dduu  nnééoolliibbéérraalliissmmee,,  ttrraannssppoossaabbllee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  
ll’’aaccttiivviittéé  hhuummaaiinnee..  CCoommmmee  cceettttee  ««  vvaalleeuurr  »»  ((llaa  ccoonnccuurrrreennccee))  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  llaarrggeemmeenntt  aassssiimmiillééee  ((eett  rraappppoorrttééee  àà  llaa  ssooii--ddiissaanntt  
iinnéélluuccttaabbllee  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess)),,  ttoouutt  rrééggiimmee  ssoocciiaall  ffaavvoorraabbllee  àà  cceerrttaaiinnss  ssaallaarriiééss  eesstt  ffuussttiiggéé  ccoommmmee  uunnee  eennttrraavvee  
iinnjjuussttiiffiiaabbllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  qquuee  ddooiivveenntt  ssee  lliivvrreerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  llooccaall  qquuee  mmoonnddiiaall,,  ccee  ddoonntt  ppââttiisssseenntt  eenn  rreettoouurr  cceess  
mmêêmmee  ssaallaarriiééss  ;;  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  cchhaannttaaggee  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  oouu  aauuxx  lliicceenncciieemmeennttss  eesstt  ddeevveennuu  ppeerrmmaanneenntt..  LLeess  ««  aaccccoorrddss  
dd’’eennttrreepprriissee  »»  aauu  pprrooggrraammmmee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMaaccrroonn  vviisseenntt  àà  mmuullttiipplliieerr  ccee  pprroocceessssuuss  àà  ll’’iinnffiinnii,,  ccee  qquuii  eenn  ffeerraaiitt  uunnee  aarrmmee  
ddee  ddeessttrruuccttiioonn  mmaassssiivvee  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eett  ppaarrttaanntt,,  ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  rréévvoollttee..  AAiinnssii,,  ttoouutt  rrééggiimmee  ssoocciiaall  ppaarrttiiccuulliieerr  
((ddee  rreettrraaiittee,,  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  dduu  cchhôômmaaggee……))  ddooiitt  ddiissppaarraaîîttrree……  CCee  ffaaiissaanntt,,  oonn  ppeerrççooiitt  bbiieenn  llaa  ssuubbttiillee  
ppeettiittee  mmuussiiqquuee  ddee  ffoonndd  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ééggaalliittaaiirree  eett  ppaarrffooiiss  mmêêmmee  lliibbeerrttaaiirree  ::  ttoouuss  ssuurr  llee  mmêêmmee  pplloott  ddee  ddééppaarrtt,,  aavveecc  
lleess  mmêêmmeess  cchhaanncceess  ddee  rrééuussssiittee,,  qquuiittttee  àà  aaggrréémmeenntteerr  ccee  ddiissccoouurrss  dd’’uunnee  vveellllééiittéé  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ppoossiittiivvee  oouu  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  
ll’’ééccoollee  ddee  llaa  ««  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaannccee  »»,,  lloorrssqquuee  cc’’eesstt  nnéécceessssaaiirree..  

PPaarr  eexxtteennssiioonn,,  ttoouutt  aaccqquuiiss  ssoocciiaall  ppaarrttiiccuulliieerr  eesstt  ssttiiggmmaattiisséé  ccoommmmee  iillllééggiittiimmee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  cchhaaccuunn  
rreennccoonnttrree  ddaannss  llaa  vviiee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ((sseelloonn  uunn  ddiissccoouurrss  vviiccttiimmiissaanntt  àà  llaa  mmooddee))..  CCee  ««  pprriivviillèèggee  »»  eesstt  aassssiimmiilléé  àà  uunnee  ddiissttoorrssiioonn  ddee  
ccoonnccuurrrreennccee  ddaannss  llee  ««  ssttrruuggggllee  ffoorr  lliiffee  »»  qquuee  cchhaaccuunn  mmèènnee  ccoonnttrree  ttoouuss..  AAiinnssii  llee  nnééoolliibbéérraalliissmmee  eennddoossssee  lleess  hhaabbiittss  aannaarrcchhoo--
ccaappiittaalliisstteess  ((ccoommmmee  oonn  ddiirraaiitt  ddaannss  llaa  SSiilliiccoonn  VVaalllleeyy))  ppoouurr  aapppprrooffoonnddiirr  eett  ggéénnéérraalliisseerr  sseess  aattttaaqquueess  ttoouutt  eenn  ééttaayyaanntt  ll’’iiddééoollooggiiee  
ddee  ssaa  nnoouuvveellllee  bbaassee  ssoocciiaallee..  CCeerrttaaiinnss  aaccqquuiiss  ssoonntt  mmêêmmee  ttaaxxééss  ddee  ««  ssiittuuaattiioonnss  ddee  rreennttee  »»  aavveecc  llaa  mmoorrgguuee  mméépprriissaannttee  ddoonntt  ssoonntt  
ccaappaabblleess  ttoouuss  lleess  aaccttiioonnnnaaiirreess  eennvveerrss  lleess  ««  ssaannss  ddeennttss  »»  oouu  ««  cceeuuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  rrééuussssii  eett  qquuii  nnee  ssoonntt  rriieenn  »»..  EEtt  lloorrssqquuee  cceess  
aaccqquuiiss  ddeess  lluutttteess  nnee  ssoonntt  ppaass  iinnddeexxééss  àà  uunnee  ccaattééggoorriiee  ssoocciiaallee  qquuaalliiffiiééee  ddee  pprriivviillééggiiééee,,  iillss  ssoonntt  ttoouutt  bboonnnneemmeenntt  rreelléégguuééss  ddaannss  
lleess  aacccceessssooiirreess  dd’’uunn  ppaasssséé  aannttééddiilluuvviieenn  ((ll’’ÉÉttaatt--pprroovviiddeennccee))..  EEtt  cchhaaccuunn  ddooiitt  iinnttéérriioorriisseerr  llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ttoottaalleemmeenntt  
iinnccoommppaattiibblleess  aavveecc  uunnee  ««  mmooddeerrnniittéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  mmoonnddiiaalliissééee  »»  qquu’’iill  sseerraaiitt  vvaaiinn,,  ppooppuulliissttee,,  rrééaaccttiioonnnnaaiirree  oouu  nnaattiioonnaalliissttee,,  ddee  
vvoouullooiirr  ccoommbbaattttrree..  TToouutt  ffrreeiinn  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  yy  ccoommpprriiss  eennttrree  lleess  iinnddiivviidduuss,,  eesstt  ffuussttiiggéé  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccoommmmee  
««  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ccoonnttrree--pprroodduuccttiiff   »»  mmaaiiss  aauussssii  mmoorraalleemmeenntt  ccoonnddaammnnaabbllee,,  ccee  qquuee  llaa  pprreessssee  mmaaiinn  ssttrreeaamm  aauuxx  mmaaiinnss  dduu  
ccaappiittaall  rreepprreenndd  aadd  nnaauusseeaamm  ((vvooiirr  lleess  eennqquuêêtteess  dd’’AAccrriimmeedd  ssuurr  llaa  ccaammppaaggnnee  MMaaccrroonn,,  uurr11..ccaa//rr66335577))..  

PPoouurrttaanntt,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  ddaannss  llee  sseeccrreett  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  ttrraannssnnaattiioonnaalleess  eett  ddaannss  ll’’iiddééaall  dduu  ccaappiittaalliissttee  llaammbbddaa  ddeemmeeuurree  llee  
ffaannttaassmmee  iinnaallttéérraabbllee  ddee  ttuueerr  ttoouuttee  ccoonnccuurrrreennccee,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  nnoouuvveeaauu  ;;  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  àà  ll’’éécchheellllee  mmoonnddiiaallee  qquuii  ssee  
pprroodduuiitt  ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess  ddaannss  cceerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss  ((cchhiimmiiee,,  aaggrroo--iinndduussttrriiee,,  iinnffoorrmmaattiiqquuee……))  eenn  eesstt  uunnee  iilllluussttrraattiioonn  ppeerrmmaanneennttee..  
EEtt  lloorrssqquuee  ccee  ttyyppee  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  eesstt  iimmppoossssiibbllee,,  cchhaaqquuee  ««  ssoouuss--ooffffiicciieerr  dduu  ccaappiittaall  »»  ss’’yy  eemmppllooiiee  llooccaalleemmeenntt,,  eenn  ddéérrooggeeaanntt  
aauuxx  llooiiss,,  aauuxx  rrèègglleess  oouu  aauuxx  ddiirreeccttiivveess,,  ffuusssseenntt--eelllleess  cceelllleess  dduu  ppaayyss,,  ddee  ll’’EEuurrooppee  oouu  ddee  ll’’OOMMCC..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  ddèèss  llaa  ffiinn  ddeess  
aannnnééeess  11999900,,  AAiirr  FFrraannccee  eexxpplliiqquuaaiitt  eenn  ddééttaaiill  àà  ll’’EEccoollee  NNaattiioonnaallee  dd’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  ccoommmmeenntt  eellllee  ss’’yy  pprreennaaiitt  ppoouurr  ««  vveerrrroouuiilllleerr  
llee  mmaarrcchhéé  aaéérrooppoorrttuuaaiirree  ppaarriissiieenn  »»  eenn  mmeettttaanntt  cciinnqq  ttyyppeess  dd’’oobbssttaacclleess  àà  ««  ttoouutt  nnoouuvveell  eennttrraanntt  »»  ddaannss  ssaa  ssttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee  
dduu  HHuubb  iimmppllaannttéé  àà  RRooiissssyy..  PPoouurr  ssiimmpplliiffiieerr,,  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  ppaarr  eexxeemmppllee  dd’’ooccccuuppeerr  ((oouu  ddee  ggeelleerr))  llee  pplluuss  ddee  ccrréénneeaauuxx  hhoorraaiirreess  aavveecc  
ll’’aaiiddee  bbiieennvveeiillllaannttee  dd’’uunnee  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  ((eellllee--mmêêmmee  ««  ccoonnsseeiillllééee  »»  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  ttrraannssppoorrttss  
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ttoouutt  aaccqquuiiss  àà  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee)),,  qquuiittttee  àà  yy  ««  ppllaacceerr  ddeess  vvoollss  ddoommeessttiiqquueess  eenn  ttrraappaanneelllleess  »»  ((ssiicc))..  LLeess  
tteecchhnnooccrraatteess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  nn’’yy  oonntt  dd’’aaiilllleeuurrss  vvuu  qquuee  dduu  ffeeuu..  

LLaa  mmyyssttiiffiiccaattiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  pprréésseenntteerr  llee  rrééssuullttaatt  ddeess  lluutttteess  ssoocciiaalleess  ppaassssééeess  ccoommmmee  uunn  aaccqquuiiss  iilllliicciittee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  
iinnjjoonnccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  lliibbéérraalleess  ««  ffoonnccttiioonnnnee  »»  ddoonncc  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ppllaannss..  CC’’eesstt  llee  ssiiggnnee  ddee  ssoonn  eexxtteennssiioonn  ((pprroovviissooiirreemmeenntt))  
vviiccttoorriieeuussee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  dd’’uunn  rraappppoorrtt  ddeess  ffoorrcceess  gglloobbaalleemmeenntt  ddééffaavvoorraabbllee,,  ssoouuvveenntt  lleess  ssaallaarriiééss  nnee  ssee  
bbaatttteenntt  pplluuss  qquuee  ppoouurr  uunn  mmeeiilllleeuurr  ddééddoommmmaaggeemmeenntt  ddee  lleeuurr  oobbssoolleesscceennccee..  CC’’eesstt  aauussssii  llee  pprriixx,,  ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess,,  ddeess  
rreenniieemmeennttss,,  ddeess  ddééffaaiitteess,,  ddee  ll’’iinnvvaassiioonn  nnééoolliibbéérraallee  eett  dd’’uunnee  ffoorrmmee  ddee  sseerrvvaaggee  iinnééddiittee  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ::  ll’’eemmppllooyyéé  
bbrraanncchhéé  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  pprrooffoonnddéémmeenntt  iissoolléé  eett  aattttaacchhéé  àà  ssoonn  ééccrraann--ccllaavviieerr  qquuee  llee  pprroollééttaaiirree  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee  àà  ssoonn  
mmééttiieerr  àà  ttiisssseerr,,  eett  ddee  pplluuss,,  iill  nnee  lluuii  vviieennddrraa  ppaass  àà  ll’’iiddééee  ddee  bbrriisseerr  ssaa  mmaacchhiinnee..  
  

UUnnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  iinnééddiittee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess2255  
CCoommmmee  oonn  ll’’aa  vvuu,,  llaa  dduurrééee  hheebbddoommaaddaaiirree  eett  aannnnuueellllee  dduu  ttrraavvaaiill,,  llee  ddééccoommppttee  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  ddeess  hheeuurreess  ddee  

ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt,,  ddeess  jjoouurrss  ddee  ccoonnggééss  ppaayyééss,,  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  lleess  pprrooccéédduurreess  dd’’aaccccoorrddss  ccoolllleeccttiiffss,,  ddee  lliicceenncciieemmeenntt  eett  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  
ddeess  nnoorrmmeess  vvoonntt  êêttrree  rreemmiiss  eenn  ccaauussee  ;;  iill  eenn  sseerraa  ddee  mmêêmmee  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddee  ll’’iinnssppeeccttiioonn  dduu  
ttrraavvaaiill,,  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  pprruudd’’hhoommaauuxx  ;;  vviiaa  llee  CCPPAA,,  lleess  aaccttiiffss  ddeevvrroonntt  aacccceepptteerr  
dd’’êêttrree  ffiicchhééss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  lleeuurr  vviiee,,  llaa  pprrééccaarriissaattiioonn  iirraa  ssee  ggéénnéérraalliissaanntt  aavveecc  ll’’uubbéérriissaattiioonn  ggaallooppaannttee  ddeess  eemmppllooiiss..  DDee  pplluuss,,  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMaaccrroonn  ccoommppttee  rraappiiddeemmeenntt  oouuvvrriirr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ffrroonnttss  ::  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee  eenn  
aassssiissttaannccee  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ggéérrééee  ppaarr  ddeess  aaggeenncceess  pprriivvééeess,,  ccoouuppllééee  àà  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  ddèèss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  
22001188,,  llee  ttoouutt  ffiinnaannccéé  ppaarr  uunnee  hhaauussssee  ddee  llaa  CCSSGG  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssttrruuccttuurreelllleess  oonntt  ééttéé  ddééccrriitteess  pplluuss  hhaauutt..  SSuuiivvrraa  llee  
mmêêmmee  ggeennrree  ddee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  rraaddiiccaallee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  eett  ddeess  rreettrraaiitteess..  CCeettttee  ppoolliittiiqquuee,,  ddoonntt  llee  ccaappiittaall  ssee  rrééjjoouuiitt  ddee  
cchhaaccuunnee  ddeess  ffiinnaalliittééss,,  aauurraaiitt  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  ddééssttrruuccttuurraattiioonn  ssoocciiaallee  jjaammaaiiss  vvuuee  ddaannss  ccee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  11994400,,  
cc’’eesstt  ddiirree  eenn  ppeeuu  ddee  mmoottss  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  pprroojjeettééss  qquuii  vviisseenntt  àà  rriieenn  mmooiinnss  qquu’’uunnee  ««  nnoouuvveellllee  ssyynntthhèèssee  
ssoocciiaallee  »»  qquuii  ppaarr  bbiieenn  ddeess  ppooiinnttss  eesstt  aauussssii  vviioolleennttee  qquuee  cceellllee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee..  

EEnn  oouuttrree,,  eett  àà  llaa  mmaanniièèrree  ddee  PPeetteerr  HHaarrttzz,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMaaccrroonn  aa  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  aannnnoonnccéé  qquu’’iill  mmeettttrraa  eenn  ppllaaccee  ttrrèèss  
rraappiiddeemmeenntt  cceess  mmeessuurreess,,  cceess  oorrddoonnnnaanncceess,,  cceess  llooiiss  eett  lleeuurrss  ddééccrreettss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  mmaanniièèrree  àà  pprreennddrree  ddee  vviitteessssee  ttoouuss  lleess  
aaddvveerrssaaiirreess,,  àà  nnee  ppaass  lleeuurr  llaaiisssseerr  llee  tteemmppss  ddee  ss’’oorrggaanniisseerr  eett  ddee  rrééaaggiirr,,  ttoouutt  eenn  iinnssttaallllaanntt  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  lloonngg  tteerrmmee  rreennddaanntt  
ttoouutt  rreettoouurr  eenn  aarrrriièèrree  iimmppoossssiibbllee..  UUnnee  BBlliittzzkkrriieegg  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  eenn  qquueellqquuee  ssoorrttee,,  qquuii  ééccrraassee  rraappiiddeemmeenntt  ttoouuttee  
ccaappaacciittéé  ddee  rriippoossttee  eett  vviissee  àà  uunnee  ««  ppaacciiffiiccaattiioonn  »»  ppéérreennnnee  eett  pprrooffoonnddee  ddeess  vvaaiinnccuuss..  DDee  ccee  ssééiissmmee,,  llaa  ssoocciiééttéé  aauurraaiitt  
éénnoorrmméémmeenntt  ddee  mmaall  àà  ssee  rreelleevveerr,,  àà  mmooiinnss  qquuee……  

FFaaiirree  ddee  ccee  ppaayyss  llee  ppaarraaddiiss  ddeess  ssttaarrttuuppss  ((ccff..  nnoottee  66)),,  ddeess  aauuttoo--eennttrreepprreenneeuurrss,,  ddeess  pprroollééttaaiirreess  uubbéérriissééss  eett  eenn  ffaaiirree  llaa  
pprroommoottiioonn  àà  ddiixx  mmiillllee  kkiilloommèèttrreess,,  àà  LLaass  VVeeggaass,,  vviillllee  ddeess  jjeeuuxx  dd’’aarrggeenntt  ssiittuuééee  ddaannss  llee  NNeevvaaddaa  eett  àà  cceenntt  vviinnggtt  kkiilloommèèttrreess  aauu  ssuudd--
eesstt  dduu  ssiittee  ooùù  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  992288  eexxpplloossiioonnss  nnuuccllééaaiirreess  ––  lliieeuu  ddeevveennuu  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  rraaddiiooaaccttiiffss  aauu  mmoonnddee  ––  cc’’eesstt  eenn  
qquueellqquuee  ssoorrttee  ttoouutt  uunn  pprrooggrraammmmee  qquuee  lleess  mmaallvveerrssaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  cceett  éévvéénneemmeenntt  oonntt  ccoouurroonnnnéé  ((uurr11..ccaa//rr44zz33ww))..  

DDee  pplluuss,,  llee  ddéémmeemmbbrreemmeenntt  ssoocciiaall  eennggeennddrréé  ppaarr  llee  pprroojjeett  ppoolliittiiqquuee  ddee  MMaaccrroonn  ppoorrttee  eenn  lluuii  éévviiddeemmmmeenntt  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn  
bboouulleevvaarrdd  aauu  FFrroonntt  NNaattiioonnaall,,  ccee  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  tteenntteerr  dd’’iinnssttrruummeennttaalliisseerr  àà  uunn  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr  àà  ccee  qquuee  ffiitt  MMiitttteerrrraanndd  eenn  
11998844..  
  

««  LLaa  FFrraannccee  aa  bbeessooiinn  ddee  ddeeuuxx  sséérriieess  ddee  rrééffoorrmmeess,,  uunnee  pprreemmiièèrree  sséérriiee  ddee  rrééffoorrmmeess  ppoouurr  ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  dd’’uunnee  
ddiirreeccttiioonn  ddyyssffoonnccttiioonnnneellllee  eett  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  sséérriiee  ddee  rrééffoorrmmeess  vviissaanntt  àà  rrééssoouuddrree  cceerrttaaiinnss  ddeess  pprroobbllèèmmeess  
ddééccoouullaanntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  sséérriiee  ddee  rrééffoorrmmeess,,  lleess  mmeessuurreess  dd’’aanneesstthhééssiiee  ssoocciiaallee  »»..  JJ..  DD..  LLeevvyy,,  ««  FFrroomm  tthhee  ddiirriiggiissttee  
ssttaattee  ttoo  tthhee  ssoocciiaall  aannaaeesstthheessiiaa  ssttaattee::  FFrreenncchh  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy  iinn  tthhee  lloonngguuee  dduurrééee  »»,,  pp..  442299--443300,,  uurr11..ccaa//qqwwiibbyy  

  

UUnnee  BBlliittzzkkrriieegg  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  mmeessuurreess  dd’’aanneesstthhééssiiee  ssoocciiaallee  mmuullttiiffoorrmmeess  
DDaannss  llee  pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ddee  MMaaccrroonn  ffiigguurraaiieenntt  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aanneesstthhééssiiee  ::  ddee  llaa  llooii  ddee  llaa  ««  mmoorraalliissaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  

ppuubblliiqquuee  »»  ((ppoorrttééee  ppaarr  uunn  mmiinniissttrree  qquuii  ffuutt  oobblliiggéé  ddee  ddéémmiissssiioonnnneerr  ccoommmmee  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  ccoollllèègguueess  ppoouurr  ssee  ddééffeennddrree  ddeevvaanntt  
llaa  jjuussttiiccee)),,  àà  llaa  ddééppéénnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  pprriivvééee  ddee  ccaannnnaabbiiss,,  nnee  ddoouuttoonnss  ppaass  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  ddeess  
ttaaccttiiqquueess  ééllaabboorrééeess  aaffiinn  ddee  rreesstteerr  llee  mmaaîîttrree  ddeess  hhoorrllooggeess  eett  nnoottaammmmeenntt  ddee  cceelllleess  ddeess  mmééddiiaass  ddoonntt  oonn  aa  vvuu  àà  qquueell  ppooiinntt  iillss  lluuii  
ééttaaiieenntt  aa  pprriioorrii  ffaavvoorraabblleess  eett  qquu’’iill  vvoouuddrraaiitt  mmeettttrree  aauu  ppaass  lloorrssqquuee  ccee  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  llee  ccaass..  

MMaaiiss  iill  eesstt  dd’’aauuttrreess  mmaanniièèrreess,,  pplluuss  pprrooffoonnddeess  eett  pplluuss  ppéérreennnneess  dd’’aanneesstthhééssiieerr  lleess  ccoonnsscciieenncceess  ::  ccoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  vvuu,,  llee  
ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell  dd’’aaccttiivviittéé  qquuii  vvaa  ddeevveenniirr  ««  uunniivveerrsseelllleemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  »»  eenn  ffaaiitt  ppaarrttiiee..  OOuuttrree  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  aaccqquuiiss  
eett  ddeess  ddeerrnniieerrss  pprriinncciippeess  mmuuttuuaalliisstteess,,  oouuttrree  llaa  rreeccoommppoossiittiioonn  lliibbéérraallee  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
ddee  ««  ll’’EEttaatt  ppllaatteeffoorrmmee  »»  hhyyppeerr  cceennttrraalliisséé,,  cchhaaqquuee  cclliicc  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eennffeerrmmeerraa  uunn  ppeeuu  pplluuss  cchhaaccuunn  ddaannss  ssoonn  cclloonnee  vviirrttuueell  
ggéérréé  ppaarr  lleess  GGAAFFAAMM  ddeeppuuiiss  ssaa  nnaaiissssaannccee..  LLee  ttoottaalliittaarriissmmee  eesstt  llee  mmooyyeenn  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  ll’’eexxiisstteennccee  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  iinnddiivviidduuss  
««  dduu  bbeerrcceeaauu  àà  llaa  ttoommbbee  »»..  SSoouuss  ccee  rraappppoorrtt,,  ll’’aavveenniirr  SSiilliiccoonnéé  qquuee  nnoouuss  pprrééppaarree  llee  ccaappiittaalliissmmee  vveerrssiioonn  SSttaarrttuupp  eesstt  
ssiinngguulliièèrreemmeenntt  pprroommeetttteeuurr2266..  IIll  ss’’aaggiitt  eenn  eeffffeett  dd’’uunn  mmoonnddee  ddaannss  lleeqquueell  ll’’hhoommmmee  ccoonnnneeccttéé  ––  bbaarrddéé  ddee  pprrootthhèèsseess,,  ppuucceess  
éélleeccttrroonniiqquueess,,  ééccrraannss  eett  aauuttrreess  ccaapptteeuurrss  ––  ppoouurrrraaiitt  ssee  vvooiirr  ssiiggnniiffiieerr  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  ddee  ssaa  vviiee  ll’’aattttiittuuddee  rraattiioonnnneellllee  qquu’’iill  
ccoonnvviieennddrraaiitt  dd’’aaddoopptteerr,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ssaa  ssaannttéé,,  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree,,  ddee  ssaa  vviiee  aaffffeeccttiivvee  oouu  ddee  cceellllee  ddee  ssoonn  
rrééffrriiggéérraatteeuurr..  ÀÀ  ttrraavveerrss  ll’’uussaaggee  ddee  ttoouuss  cceess  aarrtteeffaaccttss,,  cceettttee  mmooddeerrnniittéé  eennggeennddrree  mmaaiinntteennaanntt  eenn  ccoonnttiinnuu  eett  ssuurr  ttoouuttee  llaa  ssuurrffaaccee  
dduu  gglloobbee,,  ddeess  mmuullttiittuuddeess  aauuxxqquueelllleess  oonn  pprrooppoossee  dd’’aabbaannddoonnnneerr  lleeuurr  mméémmooiirree  oouu  ll’’uussaaggee  ddee  lleeuurrss  cciinnqq  sseennss  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunnee  
uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceess  oobbjjeettss  ddiittss  iinntteelllliiggeennttss..  DDééjjàà,,  lleess  ffoouulleess  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  dd’’iinnttéérriioorriisseerr  ll’’hhaabbiittuuss  dd’’êêttrree  aappppaarreeiillllééeess  ::  llee  ««  rrèèggnnee  ddee  
llaa  vvaalleeuurr  »»  lleess  mmééttaammoorrpphhoossee  aaiinnssii  eenn  ssuuppppoorrttss  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee  jjuussqquuee  ddaannss  lleeuurr  iinnttiimmiittéé  ppssyycchhiiqquuee,,  ccee  qquuii,,  àà  ccee  ddeeggrréé  ddee  
pprrooffoonnddeeuurr,,  eesstt  nnoouuvveeaauu  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  hhuummaaiinnee..  EEnn  oouuttrree,,  lleess  eeffffoonnddrreemmeennttss  ssoocciiaauuxx  ssee  pprrooppaaggeeaanntt  eett  lleess  aanncciieennnneess  
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ccaattééggoorriieess  ccoolllleeccttiivveess  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  llaaïïqquueess2277  ffaaiissaanntt  ddééffaauutt,,  ll’’oosstteennttaattiioonn  ppuubblliiqquuee  ddee  cceess  mmaarrcchhaannddiisseess  ssee  ggéénnéérraalliissee,,  tteennaanntt  
lliieeuu  ddee  ssiiggnnee  ddee  ddiissttiinnccttiioonn  oouu  ddee  ssiiggnnee  dd’’aappppaarrtteennaannccee  qquuaassii  iiddeennttiittaaiirree..  

SSuurr  uunn  aauuttrree  ppllaann,,  nnoouuss  aassssiissttoonnss  àà  pprréésseenntt  àà  ll’’eeffffaacceemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  vviiee  pprriivvééee  eett  vviiee  ppuubblliiqquuee  ::  ggrrââccee  
àà  IInntteerrnneett,,  iill  eesstt  eenn  eeffffeett  ddeevveennuu  ppoossssiibbllee  ddee  nnee  jjaammaaiiss  cceesssseerr  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  oouu  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  dd’’êêttrree  eemmppllooyyéé..  LLoorrssqquuee  ccee  
nn’’eesstt  ppaass  ggeennttiimmeenntt  ssuussuurrrréé  ppaarr  llee  mmaannaaggeemmeenntt,,  cc’’eesstt  llaa  rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee  iinnttéérriioorriissééee  ppaarr  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  qquuii  vviieenntt  
rraappppeelleerr  qquuee  ll’’eeffffiicciieennccee  eesstt  uunnee  vvaalleeuurr  qquuii  eexxiiggee  dd’’êêttrree  ggéérrééee  ssaannss  aauuccuunnee  ddiissccoonnttiinnuuiittéé..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ssee  rrééppaanndd  cceettttee  aauuttrree  
ffoorrmmee  dduu  ««  jjoobb  nnoonn--ssttoopp  »»  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ffaaiirree  ffrruuccttiiffiieerr  llee  mmooiinnddrree  ccaappiittaall  ((aauuttoo,,  aappppaarrtteemmeenntt,,  cchhaammbbrree……))  àà  ttoouuttee  hheeuurree  dduu  
jjoouurr,,  oouu  bbiieenn  eennccoorree  àà  lloouueerr  sseess  sseerrvviicceess  ggrrââccee  àà  ddeess  ppllaatteeffoorrmmeess  dd’’éécchhaannggeess  ssiittuuééeess  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  ––  ccee  qquu’’oonn  ppoouurrrraaiitt  
aappppeelleerr  uunnee  UUbbéérriissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  vviiee  eenn  tteemmppss  rrééeell..  OOrr  HHaannnnaahh  AArreennddtt,,  eett  àà  ssaa  ssuuiittee  EEnnzzoo  TTrraavveerrssoo,,  rraappppeelllleenntt  àà  jjuussttee  
ttiittrree  qquu’’uunnee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ttoottaalliittaarriissmmee  ccoonnssiissttee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  pplluuss  rriieenn  nnee  rreessssoorrtt  ddee  llaa  pprriivvaauuttéé  ––  vvoouuss  nnee  vvoouuss  
aappppaarrtteenneezz  pplluuss  ––  iill  nn’’yy  aa  pplluuss  ddee  ssuujjeett,,  ttoouuttee  vviiee  ssee  ddooiitt  àà  uunnee  eennttiittéé  qquuii  llaa  ddééppaassssee..  
  

««  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ::  ddeess  ssyynnddiiccaattss  ssoouuss  pprreessssiioonn  »»  ??  
VVooiiccii  ccee  qquu’’ééccrriivvaaiitt  LLee  PPaarriissiieenn--ééccoo  dduu  2266  jjuuiinn  22001177  ::  ««  LLee  22ee  rroouunndd  ddee  ccoonncceerrttaattiioonnss  ss''oouuvvrree  ccee  lluunnddii  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  

ééttrraannggeemmeenntt  ffeeuuttrréé..  IInnhhaabbiittuueelllleemmeenntt  ssiilleenncciieeuuxx......  AA  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  
dd''hhaabbiilliittaattiioonn  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  oonn  lleess  eenntteenndd  àà  ppeeiinnee..  RRaarreemmeenntt  ddaannss  ll''hhiissttooiirree  ssoocciiaallee  ddeess  rrééffoorrmmeess  ddee  cceess  
vviinnggtt  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  lleess  ssyynnddiiccaattss  nnee  ss''ééttaaiieenntt  ffaaiittss  aauussssii  ddiissccrreettss..  OOuubblliiééeess  lleess  rrooddoommoonnttaaddeess  eett  lleess  ttoouurrss  ddee  cchhaauuffffeess  ddaannss  
llaa  rruuee,,  qquuii  oonntt  jjaalloonnnnéé  lleess  rrééffoorrmmeess  ddeess  rreettrraaiitteess  oouu  pplluuss  rréécceemmmmeenntt  llaa  llooii  TTrraavvaaiill..  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss,,  
eennttaammééeess  iill  yy  aa  uunn  mmooiiss,,  ttoouuttee  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  lleeaaddeerrss  ssyynnddiiccaauuxx  eesstt  ppeessééee,,  ssoouuppeessééee,,  ttoouuttee  rrééaaccttiioonn  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee..  ""PPoouurr  llee  
mmoommeenntt,,  ttoouutt  ssee  ppaassssee  bbiieenn"",,  rrééppèètteenntt--iillss  àà  ll''eennvvii,,  llaaiissssaanntt  àà  ppeeiinnee  ppaarraaîîttrree  ddeess  ccrriissppaattiioonnss  aauu  ggrréé  ddeess  ffuuiitteess  eenn  rraaffaallee  ppuubblliiééeess  
ddaannss  llaa  pprreessssee  cceess  vviinnggtt  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  [[……]]  

MMaaiiss  yy  aauurraaiitt--iill  uunnee  aauuttrree  rraaiissoonn  àà  cceettttee  aattoonniiee  ssyynnddiiccaallee,,  uunnee  ssoorrttee  dd''ééppééee  ddee  DDaammooccllèèss  iinnvviissiibbllee  aauu--ddeessssuuss  ddee  lleeuurrss  ttêêtteess  ??  
PPlluussiieeuurrss  vvooiixx  aauuttoouurr  dduu  cchheeff   ddee  ll''EEttaatt  eenn  oonntt  ffaaiitt  ccoouurriirr  llee  bbrruuiitt..  LLeess  ddiissccuussssiioonnss  mmeennééeess  lloorrss  ddeess  pprreemmiieerrss  ttêêttee--àà--ttêêttee  àà  
ll''EEllyyssééee  aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ssyynnddiiccaattss  aauurraaiieenntt  ééttéé  ttrrèèss  ffeerrmmeess..  ""EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ssaaiitt  ooùù  iill  vvaa  eett  iill  lleeuurr  aa  aannnnoonnccéé  llaa  
ccoouulleeuurr"",,  rraappppoorrttee  uunnee  ssoouurrccee..  

LLaa  llooii  ddee  mmoorraalliissaattiioonn  éétteenndduuee  àà  llaa  vviiee  ssyynnddiiccaallee  eenn  ccaass  ddee  bbrraass  ddee  ffeerr  ??  ""SSii  llaa  rrééffoorrmmee  ddeevvaaiitt  ssee  ffaaiirree  aavveecc  ddeess  
ccoommpplliiccaattiioonnss"",,  ppoouurrssuuiitt  cceettttee  ssoouurrccee,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ss''iill  pprreennaaiitt  aauuxx  ssyynnddiiccaattss  ll''eennvviiee  dd''eennggaaggeerr  uunn  bbrraass  ddee  ffeerr,,  ll''eexxééccuuttiiff   
aauurraaiitt  ""llaaiisssséé  ppllaanneerr  llaa  mmeennaaccee  dd''uunnee  llooii  ddee  mmoorraalliissaattiioonn  éétteenndduuee  àà  llaa  vviiee  ssyynnddiiccaallee"",,  ccoommmmee  llee  rrééccllaammee  ll''aanncciieenn  ddééppuuttéé  
cceennttrriissttee  NNiiccoollaass  PPeerrrruucchhoott2288..  UUnnee  pprreessssiioonn  qquuii  ppoorrtteerraaiitt  aauussssii  ssuurr  uunnee  ppoossssiibbllee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddee  cceerrttaaiinnss  ffiinnaanncceemmeennttss  
aaccccoorrddééss  aauuxx  ccoonnffééddéérraattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ddeeppuuiiss  llaa  llooii  RReebbssaammeenn  ddee  22001144..  »»  [[……]]  

DDaannss  uunn  aarrttiiccllee  iinnttiittuulléé  ««  LLooii  TTrraavvaaiill  XXXXLL  ::  vveerrss  uunn  bboouulleevveerrsseemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  eenn  FFrraannccee  ??  »»  RRoobbeerrtt  PPeelllleettiieerr2299  
éévvooqquuee  ll’’iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  ssyynnddiiccaattss  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  

««  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  ééttaattiiqquueess  oouu  ppaarriittaaiirreess  pplléétthhoorriiqquueess  ooffffrree  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppoosstteess  ::  pprruudd’’hhoommmmeess,,  ssééccuurriittéé  

ssoocciiaallee,,  mmuuttuueelllleess,,  aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee,,  ffoonnddss  ddee  ppeennssiioonn,,  oorrggaanniissmmeess  ppaarriittaaiirreess  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess,,  
eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess,,  oorrggaanniissmmeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  eettcc..  1144  000000  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssoonntt  mmiiss  àà  pplleeiinn  tteemmppss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  

ddiifffféérreennttss  ssyynnddiiccaattss..  CChhaaqquuee  ccoonnffééddéérraattiioonn  ccoommppttee  eennvviirroonn  1100  000000  ppeerrmmaanneennttss  ddoonntt  llaa  mmooiittiiéé  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaayyééss  ppaarr  lleess  

oorrggaanniissaattiioonnss  mmaaiiss  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  oouu  ll’’EEttaatt..  LLee  ttoouutt  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ssoouurrccee  eesssseennttiieellllee  ddee  rreevveennuuss,,  lleess  ccoottiissaattiioonnss  nnee  
rreepprréésseennttaanntt  qquu’’àà  ppeeiinnee  uunn  ttiieerrss  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddeess  ssyynnddiiccaattss..  DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ssoonntt  vveerrssééss  ppaarr  ll’’EEttaatt  aauu  ttiittrree  

ddee  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall,,  ddoonntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  LL’’EEttaatt  nn’’eesstt  ppaass  sseeuull  àà  mmeettttrree  llaa  mmaaiinn  àà  llaa  ppoocchhee  ::  AAXXAA,,  

SSaaiinntt--GGoobbaaiinn,,  LLaa  PPoossttee,,  EEDDFF,,  CCaassiinnoo,,  RReennaauulltt  ddiissttrriibbuueenntt  aauussssii  ddee  llaarrggeess  ssuubbvveennttiioonnss  [[……]]  DDeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  llaa  CCFFTTCC,,  llaa  
CCGGCC  eett  FFOO  nnee  vviivveenntt  qquuee  ddeess  rraappppoorrttss  ccoommppllaaiissaannttss  eett  ccoommpplliicceess  aavveecc  llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  eett  ddoouutteeuuxx  aavveecc  llee  ppaattrroonnaatt,,  

ccoommmmee  ll’’aavvaaiitt  rréévvéélléé  ll’’aaffffaaiirree  ddeess  éécchhaannggeess  ddee  bboonnss  pprrooccééddééss  aavveecc  ll’’UUIIMMMM  ((UUnniioonn  ddeess  iinndduussttrriieess  mmiinniièèrreess  eett  

mmééttaalllluurrggiiqquueess))  »»..  EEnn  22000077,,  llaa  pprreessssee  rréévvééllaaiitt  qquuee  ll''UUIIMMMM  ddiissppoossaaiitt  dd''uunnee  ccaaiissssee  nnooiirree  ddee  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliioonnss  
dd''eeuurrooss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ggrrèèvveess......  oouu  aauuttrree  cchhoossee..  1166  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss  ddee  rreettrraaiittss  eenn  lliiqquuiiddee  aavvaaiieenntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  eett  eenn  

22001133,,  sseess  ddiirriiggeeaannttss  aavvaaiieenntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss..  

DDaannss  ll’’ééddiittiioonn  dduu  66  sseepptteemmbbrree  ((uurrllzz..ffrr//55YY88nn)),,  oonn  ppoouuvvaaiitt  lliirree  eenn  ppaaggee  33  dduu  ccaannaarrdd  EEnncchhaaîînnéé  ««  MMaaiillllyy  aa  sseeccrrèètteemmeenntt  
rreennccoonnttrréé  MMaaccrroonn,,  lluunnddii  2288  aaooûûtt,,  aauu  ppeettiitt  mmaattiinn  àà  ll’’EEllyyssééee..  PPuuiiss,,  llee  ssooiirr,,  ttoouujjoouurrss  sseeccrrèètteemmeenntt,,  iill  ss’’eesstt  rreenndduu  cchheezz  MMuurriieell  

PPéénniiccaauudd  eenn  ccoommppaaggnniiee  cceettttee  ffooiiss  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  CCFFDDTT……  »»..  DDaannss  llee  jjoouurrnnaall  ddee  FFrraannccee  ccuullttuurree  dduu  lluunnddii  22  

ooccttoobbrree  àà  1122hh3300  ((2222ee  mmiinnuuttee,,  uurrllzz..ffrr//55YY77rr)),,  AAnnnnee--LLaauurree  CChhoouuiinn,,  cciittaanntt  SSttéépphhaannee  SSiirroott  hhiissttoorriieenn  ddeess  ssyynnddiiccaattss,,  aannaallyyssaaiitt  aaiinnssii  

llaa  ssiittuuaattiioonn  àà  FFOO  eenn  rrééfféérreennccee  àà  llaa  rrééuunniioonn  ccoonnffééddéérraallee  ddee  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  ::  ««  UUnn  aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  iinnfflluueenntt  ddee  FFOO,,  SSttéépphhaannee  
LLaarrddyy  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt  dduu  ccaabbiinneett  ddee  MMuurriieell  PPéénniiccaauudd,,  uunnee  ccoonnnneexxiioonn  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess  qquuii  aa  ppuu  iinnfflluueerr  ssuurr  llaa  

ssttrraattééggiiee  ddee  JJeeaann--CCllaauuddee  MMaaiillllyy  ddoonntt  oonn  rraappppeellllee  aauussssii  qquu’’iill  eesstt  eenn  ffiinn  ddee  mmaannddaatt  eett  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  cchheerrcchheerr  àà  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  

ppoouurr  ll’’aavveenniirr,,  ppeeuutt--êêttrree  ddaannss  ddeess  iinnssttaanncceess  iissssuueess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  ggrraannddss  cchhaannttiieerrss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  
cchhôômmaaggee  eett  cceellllee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee……  »»  
  

RReettoouurr  ssuurr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  eemmbblléémmaattiiqquuee  eenn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee  
EEnnttrree  22000088  eett  22001144  eenn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee3300,,  ssuurr  qquuaarraannttee  eemmppllooiiss  ccrrééééss,,  uunn  sseeuull  ééttaaiitt  àà  pplleeiinn  tteemmppss  ;;  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  iill  yy  aa  eeuu  

uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  2200  %%  dduu  nnoommbbrree  ddeess  ccoonnttrraattss  zzéérroo--hheeuurree  eenn  uunn  aann  ((990033  000000  eenn  22001166))  eett  3399  %%  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ppaauuvvrreess  
ttrraavvaaiilllleenntt  àà  pplleeiinn  tteemmppss..  IIll  ffaauutt  ccoommpplléétteerr  cceess  qquueellqquueess  cchhiiffffrreess  ppaarr  uunnee  ddoonnnnééee  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  ooccccuullttééee  ::  oouuttrree  llee  ffaaiitt  qquuee  
nnoommbbrree  dd’’aallllooccaattaaiirreess  ssttaattiissttiiqquueemmeenntt  ppaauuvvrreess  ttrraavvaaiilllleenntt,,  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’aayyaannttss  ddrrooiitt  iiggnnoorreenntt  oouu  rreennoonncceenntt  àà  lleeuurrss  
ddrrooiittss..  
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DDaannss  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  llaa  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  iinnaaccttiivviittéé//ppaauuvvrreettéé//eexxcclluussiioonn  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  ttrraavvaaiill//iinnddééppeennddaannccee  
ffiinnaanncciièèrree//iinncclluussiioonn  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  eesstt  ddeevveennuuee  oobbssoollèèttee  ppoouurr  ttoouuttee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  sseeuull  uunn  ddeeggrréé  ddee  vviioolleennccee  
ssyymmbboolliiqquuee  éélleevvéé  ppeerrmmeett  eennccoorree  ddee  ffaaiirree  iilllluussiioonn..  

LL’’iinnvviissiibbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  mmééddiiaattiiqquuee  dd’’uunn  mmoonnddee  ssoocciiaall  ooùù  ssee  ccrrooiisseenntt  lleess  uussaaggeerrss  ddee  llaa  ssoouuppee  ppooppuullaaiirree,,  
ddeess  bbaannqquueess  aalliimmeennttaaiirreess,,  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccaarriittaattiivveess,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssaannss  rreessssoouurrcceess  rreennccoonnttrraanntt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssaannttéé  ddee  
ttoouuttee  nnaattuurree  eett  lleess  ssaannss--eemmppllooiiss,,  ppeerrmmeett  qquuee  ssee  ddéévveellooppppee  llee  ffaannttaassmmee  dduu  ppaauuvvrree  nnoonn--mméérriittaanntt,,  vvooiirree  aassoocciiaall  ppaarr  eesssseennccee..  
SSaannss  cceessssee  rrééppééttéé,,  rreejjoouuéé,,  ccee  ffaannttaassmmee  aa  aaccqquuiiss  llaa  ffoorrccee  dd’’uunnee  ddooxxaa  bbiieenn  ééttaabblliiee  qquuii  ss’’éénnoonnccee  aaiinnssii  ::  iill  nn’’eesstt  ppaass  jjuussttee  qquuee  ddeess  
ggeennss  qquuii  nnee  ttrraavvaaiilllleenntt  ppaass,,  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  ttrraavvaaiilllleerr,,  mmèènneenntt  llaa  bbeellllee  vviiee  aauuxx  ddééppeennss  ddeess  BBrriittaannnniiqquueess  qquuii  ssee  llèèvveenntt  ttôôtt  ((aallaarrmm  
cclloocckk  BBrriittoonnss))  ;;  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  jjuussttee  qquuee  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  bbéénnééffiicciieenntt  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiitteess  
ppllaaqquuééeess  oorr  ((ggoolldd--ppllaatteedd  ppeennssiioonnss)),,  oouu  qquuee  lleess  mmiiggrraannttss  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’aallllooccaattiioonnss  aauuxxqquueelllleess  iillss  nn’’aauurraaiieenntt  ppaass  ccoonnttrriibbuuéé,,  oouu  
qquu’’uunnee  ««  ccuullttuurree  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  »»  ffaassssee  qquuee  cchhaaccuunn  cchheerrcchhee  àà  oobbtteenniirr  ddeess  ggaaiinnss  ddee  llootteerriiee  eenn  eennggaaggeeaanntt  ddeess  lliittiiggeess  àà  ttoouutt  
pprrooppooss..  

LLeess  ssaallaarriiééss  qquuii  ppaayyeenntt  ddeess  iimmppôôttss  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  ssee  ddrreesssseerr  ccoonnttrree  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  ––  ccee  qquuii  vveeuutt  ddiirree,,  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  
ccaass,,  ccoonnttrree  eeuuxx--mmêêmmeess  oouu  ccoonnttrree  ccee  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  aaddvveenniirr  ––  ttaaxxééss  ddee  ppaarraassiittiissmmee  iinniiqquuee,,  qquuaalliiffiiééss  ddee  pprrooffiitteeuurrss  nnoottooiirreess  eett  
aammoorraauuxx..  

LL’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  vviioolleennccee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  pplluuss  ppaauuvvrreess  eett  ddeess  pplluuss  eexxppoossééss  ppeeuutt  mmaaiinntteennaanntt  pprreennddrree  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunn  rrééggiimmee  
ppuunniittiiff   ddee  ssaannccttiioonnss  rreennffoorrccééeess  ss’’aaccccoommppaaggnnaanntt  ddee  bbaaiisssseess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  oouu  ddee  ssuupppprreessssiioonn  ppuurree  eett  ssiimmppllee  dd’’aassssiissttaannccee..  DDèèss  
mmaarrss  22001111,,  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddeess  ««  JJoobb  cceenntteerrss  »»  ppoouuvvaaiieenntt  pprrooccééddeerr  aauu  ppllaacceemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  
««  nnéécceessssiittaanntt  uunn  ssoouuttiieenn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  rreettrroouuvveerr  llee  cchheemmiinn  dduu  ttrraavvaaiill  »»  ::  ttrreennttee  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee  ppeennddaanntt  qquuaattrree  
sseemmaaiinneess  ttoouutt  eenn  aayyaanntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  cchheerrcchheerr  uunn  eemmppllooii..  LLeess  aallllooccaattaaiirreess  nn’’eeffffeeccttuuaanntt  ppaass  lleeuurrss  ttrreennttee  hheeuurreess  
hheebbddoommaaddaaiirreess  ssaannss  rraaiissoonn  vvaallaabbllee  ppoouuvvaaiieenntt  aalloorrss  ppeerrddrree  lleeuurr  aallllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  mmooiiss..  

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ll’’EEttaatt  aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ééttéé  llee  pprriinncciippaall  ddeessttrruucctteeuurr  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ssaallaaiirree  ddiifffféérréé  ((cchhôômmaaggee,,  ssaannttéé,,  
rreettrraaiitteess)),,  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  ddee  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  àà  pprriixx  ccaassssééss,,  mmaaiiss  iill  pprroommoottiioonnnnee  
mmaaiinntteennaanntt  ––  eenn  ll’’aaccccoommppaaggnnaanntt  ddee  ssttiiggmmaattiissaattiioonnss  ssoocciiooppoolliittiiqquueess  ––  llee  ttrraavvaaiill  ggrraattuuiitt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  ppllaacceemmeennttss  
oobblliiggaattooiirreess..  OOrr,,  iill  ffaauutt  nnootteerr  qquuee  cceellaa  pprroolloonnggee  eett  vvaalliiddee  uunnee  tteennddaannccee  ddééjjàà  mmaarrqquuééee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  bbrriittaannnniiqquuee  
aavveecc  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ccee  qquuee  ddiivveerrss  cchheerrcchheeuurrss  aappppeelllleenntt  ssoobbrreemmeenntt  llee  ««  vvooll  ddee  ssaallaaiirree  »»  ::  sseelloonn  uunnee  ééttuuddee  dduu  TTrraaddee  UUnniioonn  
CCoonnggrreessss,,  llee  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  nnoonn  ppaayyééeess  aatttteeiinnddrraaiitt  lleess  3377,,66  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001166  ((ssooiitt  llee  bbuuddggeett  ddee  llaa  ddééffeennssee  eenn  FFrraannccee  !!))..  
  

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’aassssuurraannccee  cchhôômmaaggee  eett  ddee  ll’’aassssiissttaannccee  ssoocciiaallee  [[……]]  ppeeuuvveenntt  êêttrree  oobblliiggééss  àà  cceerrttaaiinnss  ttrraavvaauuxx..  
LLee  ssyyssttèèmmee  ccoonnnnaaîîtt  ddeess  ««  ttrraavvaauuxx  oobblliiggaattooiirreess  »»  eett  ddeess  ««  ttrraavvaauuxx  dd’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  »»..  LLeess  ttrraavvaauuxx  oobblliiggaattooiirreess  ssoonntt  
vvuuss  ccoommmmee  ttrraavvaauuxx  eenn  éécchhaannggee  ddeess  pprreessttaattiioonnss,,  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ssoonntt  ddeess  eemmppllooiiss  ppaayyééss  ppoouurr  
rreennddrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ccoonncceerrnnééee  iinnddééppeennddaannttee  ddee  ll’’aaiiddee  ssoocciiaallee..  [[……]]  LLee  ppaarraaggrraapphhee  336611,,  aalliinnééaa  77,,  ssaannccttiioonnnnee  llee  
bbéénnééffiicciiaaiirree  dd’’aassssiissttaannccee  ssoocciiaallee  qquuii  rreeffuusseerraaiitt  dd’’eexxeerrcceerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddééccrrééttééss  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  [[……]]..  UUnn  ddeess  
bbuuttss  qquuee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurrssuuiitt  aavveecc  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  cceess  ttrraavvaauuxx  oobblliiggaattooiirreess  eesstt  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  
««  ppaarreesssseeuuxx  »»  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’aassssiissttaannccee..  SSoonntt  ffrraappppééss  ppaarr  cceettttee  mmeessuurree  ssuurrttoouutt  ddeess  ssoouuss--pprroollééttaaiirreess3311  [[……]]..  

  

LLaa  ccoouurrttee  cciittaattiioonn  pprrééccééddeennttee  eesstt  eexxttrraaiittee  dd’’uunnee  ééttuuddee  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  ddeess  ««  aassoocciiaauuxx  »»  ddaannss  uunnee  
AAlllleemmaaggnnee  eenn  vvooiiee  dd’’eeffffoonnddrreemmeenntt  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  11992200..  CCeett  aarrsseennaall  iiddééoollooggiiqquuee  eett  llééggiissllaattiiff   mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llaa  
rrééppuubblliiqquuee  ddee  WWeeiimmaarr  ffuutt  uunnee  ééttaappee  iimmppoorrttaannttee  ddee  ll’’ééppuurraattiioonn  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  rraacciiaallee  qquuii  aa  ddéébboouucchhéé  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  
ddiivveerrss  ttyyppeess  ddee  ccaammppss..  DDaannss  cceettttee  vvooiiee,,  llee  ccaappiittaalliissmmee  bbrriittaannnniiqquuee  aa  pprriiss  qquueellqquueess  lloonngguueeuurrss  dd’’aavvaannccee  ssuurr  sseess  ccoonnccuurrrreennttss  
oocccciiddeennttaauuxx  ggrrââccee  àà  MMaarrggaarreetthh  TThhaattcchheerr..  
  

LLaa  ccrriittiiqquuee  aa  llaaiisssséé  ll’’hhééggéémmoonniiee  iiddééoollooggiiqquuee  dduu  ccaappiittaall  ss’’iinnssttaalllleerr  
LLaa  ccrriittiiqquuee  tthhééoorriiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  sseeuulleemmeenntt  ddéébboouussssoollééee  ppaarr  llaa  ttrraahhiissoonn  ssttaalliinniieennnnee  ddee  MMaaii  11996688,,  llaa  

pprroommoottiioonn  mmééddiiaattiiqquuee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  pphhiilloossoopphheess,,  llaa  cchhuuttee  dduu  mmuurr  ddee  BBeerrlliinn  oouu  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  FFrreenncchh  TThheeoorryy  ;;  eellllee  aa  aauussssii  
vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aabbaannddoonnnnéé  ttoouuttee  pprroobblléémmaattiissaattiioonn  dd’’eennsseemmbbllee,,  ttoouutt  ppooiinntt  ddee  vvuuee  aannttiiccaappiittaalliissttee..  EEllllee  aa  ppeeuu  àà  ppeeuu  llaaiisssséé  llee  
ccaappiittaalliissmmee  ggaaggnneerr  eenn  hhééggéémmoonniiee  ssuurr  lleess  ffoouulleess,,  eett  llee  tteerrrraaiinn  ddeess  iiddééeess  aa  ééttéé  ccééddéé  ppaass  àà  ppaass,,  aauu  ppooiinntt  ddee  vvooiirr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  
pprrééddiiccttiioonnss  dd’’OOrrwweellll  ssee  rrééaalliisseerr  ddaannss  ll’’iinnttiimmiittéé  ddee  llaa  llaanngguuee  ccoommmmuunnee..  LLeess  mmoottss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ppoouurr  lleeuurr  ccoonnttrraaiirree  ssaannss  ééttaatt  
dd’’ââmmee..  IIll  eesstt  qquueessttiioonn  ddee  ««  cchhaarrggeess  »»  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  ddee  ««  ssééccuurriittéé  »»  ppoouurr  uunn  ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ppeerrmmaanneenntt  
qquuii  aatttteennttee  aauuxx  lliibbeerrttééss  ddee  cchhaaccuunn..  PPlluuss  uunn  llaannggaaggee  ssee  vvooiitt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  aappppaauuvvrrii  ((aauussssii  bbiieenn  ddaannss  sseess  rreessssoouurrcceess  
lleexxiiccaalleess  qquuee  ssyynnttaaxxiiqquueess)),,  mmooiinnss  iill  ppeerrmmeett  àà  sseess  llooccuutteeuurrss  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunn  jjuuggeemmeenntt  lliibbrree  eett  ccrriittiiqquuee  ssuurr  llaa  vviiee  qquuii  lleeuurr  eesstt  
ffaaiittee..  LLaa  ppeennssééee  eesstt  ddiilluuééee..  TToouutt  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  ddee  ll’’iinntteelllleeccttiioonn,,  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn,,  ddee  ll’’aannaallyyssee  ;;  cc’’eesstt  llaa  
ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaggiirr  ppoouurr  mmooddiiffiieerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxiisstteennccee  qquuii  eesstt  aaiinnssii  nneeuuttrraalliissééee..  ÀÀ  ccee  ssttaaddee,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ppaarrlleerr  nnoonn  pplluuss  
ddee  mmaajjoorriittéé  nnii  dd’’hhééggéémmoonniiee  mmaaiiss  ddee  ««  ttoottaalliittaarriissmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee  »»..  IIll  eesstt  ddoonncc  uurrggeenntt  ddee  rreepprreennddrree  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  
ddiissccuussssiioonn,,  ddee  rreeccttiiffiieerr  lleess  nnoonn  sseennss,,  ddee  mmeettttrree  àà  nnuu  lleess  iinnjjoonnccttiioonnss  ssuubblliimmiinnaalleess  eettcc..  
  

EEppiilloogguuee  
MMaaiinntteennaanntt  qquuee  lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  pprroommuullgguueenntt  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddeess  llooiiss  ddee  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  dd’’aarrttiicclleess  ««  ppoouurr  llaa  

ccrrooiissssaannccee,,  ll’’aaccttiivviittéé  eett  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  ééccoonnoommiiqquueess  »»,,  ddoonntt  llaa  rrééddaaccttiioonn  mmiilllliimmééttrrééee  vviissee  àà  ddééffaaiirree  ccee  qquuee  pprreessqquuee  ddeeuuxx  
ssiièècclleess  ddee  lluutttteess  oonntt  rrééuussssii  àà  iinnssttaalllleerr  ddee  pprrootteeccttiioonnss  ssoocciiaalleess  ddaannss  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  tteexxtteess  ;;  
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MMaaiinntteennaanntt  qquu’’aa  ééttéé  aaddooppttééee  uunnee  llooii  EEll  KKhhoommrrii  ««  rreellaattiivvee  aauu  ttrraavvaaiill,,  àà  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall  eett  àà  llaa  
ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  »»  mmaaiiss  qquuii  vviissee  eexxaacctteemmeenntt  llee  ccoonnttrraaiirree  ddee  ssoonn  iinnttiittuulléé,,  ccee  qquuii  eesstt  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  
nnoouuss  eennjjooiinnddrree,,  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  llaa  llooii,,  àà  pprreennddrree  lleess  vveessssiieess  ppoouurr  ddeess  llaanntteerrnneess  ;;  

MMaaiinntteennaanntt  qquuee  nnoouuss  eenn  ssoommmmeess  àà  ««  lliibbéérreerr  ll’’aaccttiivviittéé  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  àà  lliibbéérreerr  uunn  ssuubbssttaannttiiff   ssaannss  ccoommpplléémmeenntt  dd’’oobbjjeett  ((cceellaa  
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ll’’aaccttiivviittéé  aarrttiissttiiqquuee,,  ll’’aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee))  aaffiinn  ddee  ddrraappeerr  uunnee  llééggiissllaattiioonn  rrééggrreessssiivvee  ddaannss  ll’’aabbssttrraaccttiioonn  dd’’uunnee  
ggéénnéérraalliittéé  aaxxiioommaattiiqquueemmeenntt  nneeuuttrree  ;;  

MMaaiinntteennaanntt  qquuee  ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  zzoommbbiieess  ssee  mmeetttteenntt  ««  eenn  mmaarrcchhee  »»  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  jjaammaaiiss  qquueessttiioonn  nnii  dduu  cchheemmiinn  eemmpprruunnttéé,,  
nnii  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddee  mmaarrcchheerr,,  nnii  ddee  llaa  ffiinnaalliittéé  ddee  cceettttee  ccoouurrssee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  qquu’’iillss  ssee  mmeetttteenntt  eenn  mmaarrcchhee  ssaannss  ssaavvooiirr  ooùù  iillss  vvoonntt  nnii  
ppoouurrqquuooii  iillss  llee  ffoonntt  ;;  

MMaaiinntteennaanntt  qquuee  nnoouuss  eenn  ssoommmmeess  àà  ll’’ééttaappee  ddee  llaa  ffoorrffaaiittiissaattiioonn  ddee  ttoouutt  lliieenn  ssoocciiaall  ppuuiissqquuee  ttoouutt  eesstt  ddeevveennuu  mmoonnnnaayyaabbllee  
ccoommmmee  LLaa  PPoossttee  llee  pprrooppoossee  aavveecc  ssoonn  sseerrvviiccee  ««  vveeiilllleerr  ssuurr  mmeess  ppaarreennttss  àà  ppaarrttiirr  ddee  1199,,9900  €€  ppaarr  mmooiiss  ::  ddeess  vviissiitteess  rréégguulliièèrreess  dduu  
ffaacctteeuurr  qquuii  mmaaiinnttiieennnneenntt  llee  lliieenn  ssoocciiaall  »»  ;;  

UUnn  ddééssaassttrree  cciivviilliissaattiioonnnneell  eesstt  eenn  mmaarrcchhee  ddoonntt  llaa  ffaarrccee  éélleeccttoorraallee  ddee  ccee  pprriinntteemmppss  nn’’eesstt  qquuee  ll’’ééppiipphhéénnoommèènnee..  LLeess  
ddéémmoonnssttrraattiioonnss  rraattiioonnnneelllleess  aayyaanntt  lleeuurrss  pprroopprreess  lliimmiitteess,,  iill  eesstt  llaarrggeemmeenntt  tteemmppss  ddee  ffaaiirree  aappppeell  àà  ll’’œœuuvvrree  lliittttéérraaiirree  qquuii,,  aauu--ddeellàà  
dd’’uunn  cceerrttaaiinn  ssttaaddee  ddee  bboouulleevveerrsseemmeenntt  hhiissttoorriiqquuee,,  eesstt  sseeuullee  àà  mmêêmmee  dd’’eenn  ddoonnnneerr  uunn  ééccllaaiirraaggee  sseennssiibbllee,,  uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  
ppllaauussiibbllee  eett  ccaappaabbllee  ddee  ffaaiirree  bbaassccuulleerr,,  llee  mmoommeenntt  vveennuu,,  uunn  iimmaaggiinnaaiirree  eennccoorree  ssttrruuccttuurréé  ppaarr  llaa  rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  iill  ddeevviieenntt  uurrggeenntt  ddee  lliirree  BBaauuddoouuiinn  ddee  BBooddiinnaatt,,  LLaa  VViiee  ssuurr  TTeerrrree..  RRééfflleexxiioonnss  ssuurr  llee  ppeeuu  dd’’aavveenniirr  qquuee  ccoonnttiieenntt  llee  tteemmppss  ooùù  nnoouuss  
ssoommmmeess,,  PPaarriiss,,  EEnnccyyccllooppééddiiee  ddeess  nnuuiissaanncceess,,  22000088  oouu  IIrraa  LLeevviinn,,  UUnn  BBoonnhheeuurr  iinnssoouutteennaabbllee,,  PPaarriiss,,  JJ’’aaii  lluu,,  22000033,,  uunnee  pprroopphhééttiiee  
ddiissttooppiiqquuee  ddee  11996699  qquuii  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aauussssii  rreeccoonnnnuuee  oouu  ééttuuddiiééee  qquuee  11998844  oouu  LLee  MMeeiilllleeuurr  ddeess  mmoonnddeess..  
  

jjmmaannddeerrss((aatt))rriisseeuupp..nneett  

                                                     
1 Tittytainment : une combinaison des mots anglais « tit » (le sein en argot), allusion à l’effet léthargique que l'allaitement maternel produit chez le bébé, combiné à l’entertainment. C’est D-R Dufour qui signale dans On achève bien les hommes l’origine de ce mot valise. Lire également sur Médiapart : bit.ly/2p4B0YP 
2 Les rapports entre libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme et ordo-libéralisme allemand devraient être discutés, ce qui n’est malheureusement pas possible dans ce cadre. 3 Sources : les sites ur1.ca/qward, ur1.ca/qwarh et l’article de Damien Bernard, Derrière la loi Travail se cache-t-il le « modèle allemand ? », 2 mars 2016, site ur1.ca/qwaqh  
4 L’Allemagne n’ayant pas connu une désindustrialisation aussi poussée que la France, le cœur des salariés du secteur primaire, actionnaire de sa propre retraite et largement pacifié par la cogestion, assure une certaine stabilité politique au capital. 
5 Lire absolument Mathilde Ramadier, Bienvenue dans le nouveau monde. Comment j’ai survécu à la coolitude des startups, Paris, Premier Parallèle, 2017. 
6 Sources : ur1.ca/qx2i1, ur1.ca/qx2i5, ur1.ca/qx2i8, ur1.ca/qx2ib, ur1.ca/qx2ie 
7 Outre Romano Prodi et Mario Monti qui ont conseillé Goldman Sachs dans les années 1990 pour le premier et entre 2011 et 2013 pour le second, Mario Draghi a été employé par Goldman Sachs entre 2002 et 2005, ce qui n'a pas empêché sa nomination à la tête de la BCE en novembre 2011. En 1987, Petros Christodoulos était trader de la banque américaine à Londres ; il fut nommé gestionnaire de la dette grecque en février 2010. Loukas Papademos était l’ancien gouverneur de la Banque centrale grecque entre 1994 et 2002. Après sa nomination comme Premier ministre fin 2011, la presse s’est posé la question : a-t-il joué un rôle dans le maquillage des comptes publics grecs perpétré avec l'aide de Goldman Sachs ? 
8 Les propositions de décisions du rapport sont indiquées sous la forme (déc. xxx). Source : ur1.ca/qxoz4 9 « Etudiants, L’avenir à crédit » : ur1.ca/qxsls et « Vincennes, l’université perdue ». 
10 Les renvois sur Internet sont mentionnés en couleur bleue par des suites de caractères réduite afin de pouvoir les copier plus facilement dans la barre de recherche des « moteurs », en haut à gauche. 
11 Partie inspirée de l’article de François Denord & Paul Lagneau-Ymonet, « Les vieux habits de l’homme neuf », publié dans le Monde Diplomatique de mars 2017 (ur1.ca/qzfyc). 
12 Partie largement tirée de l’article de Martine Bulard, « Loi Macron, le choix du toujours moins », Le Monde Diplomatique d’avril 2015, ur1.ca/qwr7y 
13 D’après l’article « Rapport Badinter : peine de mort pour le code du travail » de Richard Abauzit publié sur son blog de Médiapart le 28 janvier 2016 : ur1.ca/r2909 14 Cette partie tire ses informations du texte d’Hélène Crouzillat et Richard Abauzit, ancien inspecteur du travail publié le 20 déc. 2016 sur le Blog de Médiapart, ur1.ca/r1t8s 
15 Macron au JDD du 9 avril 2017, ur1.ca/r3jf6, programme d’En Marche, ur1.ca/r3jgl, ur1.ca/r3jh7, ur1.ca/r3jj2. 
16 Informations tirées des articles de Philippe Lavieille accompagnant les révélations du Parisien du 5 mai 2017 (ur1.ca/qysqh) et de ceux publiés par Libération deux jours plus tard. 
17 L’intégralité du projet de loi du gouvernement pour banaliser les mesures de l’état d’urgence est ici : ur1.ca/qzbva 
18 Les renvois sur Internet sont mentionnés en couleur bleue par des suites de caractères réduite afin de pouvoir les copier plus facilement dans la barre de recherche des « moteurs », en haut à gauche. 19 Partie inspirée de l’article de François Denord & Paul Lagneau-Ymonet, « Les vieux habits de l’homme neuf », publié dans le Monde Diplomatique de mars 2017 (ur1.ca/qzfyc). 
20Ontologie transgressive qui fut à l’origine du Siècle des génocides (suivant le titre du livre de Bernard Bruneteau, Paris, Armand Colin, 2004). 
21 Il restait en effet une méfiance prudente envers le pays des grèves, des révoltes et des révolutions : lire à ce sujet la publication des rapports de surveillance opérée ici même pendant des lustres par la CIA sur ur1.ca/r33rj) 
22 Alain Deneault, Gouvernance : Le management totalitaire, Montréal, Lux Canada, 2013, et La Médiocratie: Politiques de l'extrême-centre, Lux Canada, 2017. 
23 L’Allemagne n’ayant pas connu une désindustrialisation aussi poussée qu’en France, le cœur des salariés du secteur primaire, dont les syndicats sont pris dans une cogestion de longue date, a assuré une certaine stabilité politique à la social-démocratie qui a ainsi pu consolider une mue libérale entamée en 1959 au congrès de Bad Godesberg. C’est un des axes forts de la germanophilie du capitalisme français. 
24 On se souviendra que dès la rentée universitaire de 1968, le département de psychologie de la faculté des lettres et sciences humaines d’Aix en Provence avait été le premier à lancer les « unités de valeurs » à acquérir dans un contrôle continu qui ne laissait aucun répit aux étudiants, une valorisation de la soumission qui a rapidement fait florès. 25 Voir l’avis du syndicat des avocats de France : ur1.ca/r38n3 
26 Lire à ce propos Mathilde Ramadier, Bienvenue dans le nouveau monde. Comment j’ai survécu à la coolitude des startups, Paris, Premier Parallèle, 2017 et Agnès Vandevelde-Rougale, La Novlangue managériale, Toulouse, Eres, 2017. 
27 Identification à la République, à la race, à la Nation, à la classe ouvrière, à la Patrie… 
28 lc.cx/gMYa 
29 Paru sur le site du NPA et consultable ici lc.cx/gMYR 30 D’après l’article de Thierry Labica « Grande-Bretagne : retour sur la réforme de la protection sociale et du travail de 2015 » publié dans la revue Contretemps le 18 juillet 2017. 
31 S. Korzilius, « Évolution de la thématique des "asociaux" dans la discussion sur le droit pénal pendant la République de Weimar », Revue Astérion, ENS de Lyon, 2006. 

http://ur1.ca/qzbva

