
  

CCoonncclluussiioonn  
JJaann  RRoobbeerrtt  SSuueesssseerr  

LLee  ssyysstt èèmmee  dd''iinnffoorrmmaatt iioonn  ppuubblliicc   aauu  sseerrvviicc ee  ddee  llaa  ddéémmoocc rraattiiee  

EEnn  eenntt aammaanntt   cceess  ccoonncc lluussiioonnss,,  jjee  vvoouuddrraaii  ffaaiirree  uunnee  rreemmaarrqquuee  ssuurr  llee  mmoommeenntt   ooùù  nnoouuss  aavvoonnss  oorrggaanniisséé  
cc ee  ccoollllooqquuee,,  ddoonntt   ll''iiddééee  aa  ggeerrmméé  iill  yy  aa  mmaaiinntt eennaanntt   vv iinnggtt   mmooiiss..   OOnn  nnoouuss  aa  ddeemmaannddéé  ssii  cceett tt ee  iinniitt iiaatt iivvee  
aavvaaiitt  uunn  rraappppoorrtt   aavveecc  llee  cciinnqquuaanntt eennaaiirree  ddee  ll''IINNSSEEEE..  LLeess  ddéébbaattss  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  mmoonntt rreenntt   qquuee,,  
cc iinnqquuaanntt eennaaiirree  oouu  ppaass,,  iill  ééttaaiitt   nnéécc eessssaaiirree  ddee  ssee  rrééuunniirr..   CCeellaa  rrééssuulltt ee  dd''éévvoolluutt iioonnss  ddoonntt   nnoouuss  aavvoonnss  
llaarrggeemmeenntt  ppaarrlléé  aauujjoouurrdd''hhuuii  eett   ddee  lleeuurrss  cc oonnssééqquueenncceess  qquuaanntt  aauu  ccoonntt eexxtt ee  eett   aauuxx  cc oonnddiitt iioonnss  ddaannss  
lleessqquueellss  nnoouuss  ssoommmmeess  aammeennééss  àà  tt rraavvaaiilllleerr  ddaannss  llaa  SStt aatt iisstt iiqquuee  ppuubblliiqquuee  eett   lleess  oorrggaanniissmmeess  dd''éétt uuddeess..  
LL''iimmppoorrtt aanntt ee  ppaarrtt iicc iippaatt iioonn  àà  cc ee  ccoollllooqquuee,,  oorrggaanniisséé  ppaarr  ddeess  ssyynnddiiccaatt ss  dduu  ppeerrssoonnnneell,,   cc oonnffiirrmmee  qquuee  
nnoouuss  aavviioonnss  bbiieenn  ppeerrçç uu  llaa  nnéécc eessssiitt éé  dd''uunn  cc aaddrree  ddee  ddiissccuussssiioonn..  AAlloorrss,,  ss ii  cc ee  cc oollllooqquuee  pprrééffiigguurree  lleess  
ddéébbaatt ss  dduu  cciinnqquuaanntt eennaaiirree  ddee  ll''IINNSSEEEE,,  cc ''eesstt  tt aanntt   mmiieeuuxx,,  eett  ddee  bboonnnnee  aauugguurree  ppoouurr  qquuee  
cc oommmméémmoorraatt iioonn  nnee  ssooiitt   ppaass  ssyynnoonnyymmee  dd''aauuttoocc oonnggrraattuullaatt iioonn..    

AAcc tt uueelllleemmeenntt ,,   nnoouuss  ssoommmmeess  pprrééoocccc uuppééss  ppaarr  llaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess  tt ââcc hheess  aassssuurrééeess  ppaarr  llaa  FFoonncctt iioonn  
PPuubblliiqquuee  qquuii  eesstt   aauu  mmeennuu  dduu  CCoommmmiissssaarriiaatt   ssuurr  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll''éétt aatt ..   CCeett tt ee  mmeennaacc ee  sseemmbbllaaiitt   ss''ééllooiiggnneerr  
aapprrèèss  llee  mmoouuvveemmeenntt   ssoocciiaall  ddee  ddéécceemmbbrree..  PPoouurrtt aanntt ,,   rriieenn  nn''eesstt   aabbaannddoonnnnéé  eett   llee  CCoommmmiissssaarriiaatt  ggaarrddee  llee  
ssyysstt èèmmee  sstt aatt iisstt iiqquuee  ppuubblliicc   ddaannss  ssoonn  cchhaammpp  dd''iinnvveessttiiggaatt iioonn..  DDaannss  llee  cc oonntt eexxttee  ppoolliitt iiqquuee  dduu  mmoommeenntt ,,   
cc eellaa  iimmppoossee  uunnee  vviiggiillaanncc ee  rreennoouuvveellééee..  LLeess  ttrraavvaauuxx  dduu  cc oollllooqquuee  nnoouuss  aaiiddeerroonnss  éévviiddeemmmmeenntt   àà  
oorrggaanniisseerr  llaa  rriippoossttee  aauuxx  éévveennttuueellss  mmaauuvvaaiiss  ccoouuppss  qquuii  gguueett tt eenntt..   AApprrèèss  ddeess  aaff ffaaiirreess  ccoommmmee  llaa  
ddiissssoolluutt iioonn  dduu  CCEERRCC  nnoouuss  ssaavvoonnss  àà  qquuooii  ppoouuvvooiirr  nnoouuss  aatt tt eennddrree..    

AAggiirr  eennsseemmbbllee   

LLaa  ccaappaacciitt éé  ddee  nnoott rree  mmiilliieeuu  àà  oorrggaanniisseerr  uunnee  pprroott eesstt aatt iioonn  ppuubblliiqquuee  eett   cc oolllleecc ttiivvee  ccoonntt rree  llaa  
““  cc oonnssuulltt aatt iioonn  jjeeuunneess  ””  mmeennééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  BBaallllaadduurr  mmoonnttrree  uunnee  aapptt iitt uuddee  àà  aaggiirr  eennsseemmbbllee  
ppoouurr  ddééffeennddrree  nnoott rree  rrôôllee  ddaannss  llaa  ssoocciiéétt éé..  LLee  ssuucc cc èèss  dd''aauuddiieenncc ee  dduu  cc oollllooqquuee  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii  rreennffoorrcc ee  
nnoott rree  eessppooiirr  dd''êêtt rree  eennsseemmbbllee,,  ddee  ffaaçç oonn  pplluuss  ppeerrmmaanneenntt ee,,  aatt tt eenntt iiffss  aauuxx  aappppoorrtt ss  ddee  llaa  SStt aatt iisstt iiqquuee  eett   
ddeess  EEtt uuddeess  éécc oonnoommiiqquueess  ddaannss  llee  ddéébbaatt   ppuubblliicc  eett   ppoouurr  llaa  ddéécc iiss iioonn  ddeess  aacctt eeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  eett   
ssoocc iiaauuxx..  OOnn  ppeeuutt   aaggiirr  cc oonntt rree  lleess  éévvoolluuttiioonnss  nnééggaatt iivveess,,  eett  aauussssii  êêttrree  ppoorrtt eeuurr  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  
ppoolliitt iiqquueess,,  aauu  sseennss  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  cc iitt éé  bbiieenn  ssûûrr..   

DDaanniièèllee  GGuuiilllleemmoott   ll''aa  rraappppeelléé  ccee  mmaatt iinn,,  ddeess  cchhaannggeemmeenntt ss  pprrooffoonnddss  ddee  cc oonntt eexxttee  oonntt  éétt éé  iinntt rroodduuiitt ss  ppaarr  
llaa  mmoonntt ééee  dduu  lliibbéérraalliissmmee  éécc oonnoommiiqquuee  aauu  ddéétt rriimmeenntt   ddeess  aapppprroocc hheess  kkeeyynnééssiieennnneess..  AA  llaa  lloonngguuee,,  cc eess  
cc hhaannggeemmeenntt ss  nnee  ppeeuuvveenntt   qquuee  ppeesseerr  ssuurr  nnooss  tt rraavvaauuxx  eett   nnoott rree  ffaaçç oonn  dd''yy  rrééff lléécc hhiirr,,   nnooss  rreellaatt iioonnss  aavveecc   
lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  dd''iinnffoorrmmaatt iioonn  cc oommmmee  aavveecc   lleess  uutt iilliissaatt eeuurrss..  AAiinnssii  llee  tt hhèèmmee  ggéénnéérriiqquuee  aauu  cc ooeeuurr  ddee  llaa  
pplluuppaarrtt   ddeess  ddéébbaatt ss  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ffuutt   <<MM>>""DDee  qquueelllleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aa--tt --oonn  bbeessooiinn,,  ppoouurr  qquueellss  uussaaggeess  
eett   qquueellss  uussaaggeerrss  ??""..   LLeess  tteennssiioonnss  eett   mmaallaaiisseess  qquuee  vviitt  llee  ssyysstt èèmmee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  sstt aatt iisstt iiqquuee  eett   
dd''éétt uuddeess  aatt tt eesstt eenntt   qquuee  rrééppoonnddrree  àà  cc eetttt ee  qquueesstt iioonn  nnee  vvaa  ppaass  ddee  ssooii..    

IIlllluussttrroonnss  nnooss  pprrééoocc cc uuppaatt iioonnss  aauu  tt rraavveerrss  ddee  qquuaatt rree  ssuujjeett ss  ::  ll''uutt iilliissaatt iioonn  ddeess  cc hhiiffff rreess  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  
ppoolliitt iiqquuee,,  llaa  llééggiitt iimmiitt éé  ddee  nnoouuvveelllleess  iinnvveesstt iiggaatt iioonnss  rrééssuulltt aanntt   ddeess  éévvoolluutt iioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett   ssoocc iiaalleess,,  
ll''éévvaalluuaatt iioonn  ddee  llaa  ppeerrtt iinneenncc ee  ddeess  ddiissccoouurrss  eett   ddeess  ppoolliitt iiqquueess  éécc oonnoommiiqquueess  aauujjoouurrdd''hhuuii  ddoommiinnaanntt ss,,  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliitt éé  dduu  ssttaatt iissttiicc iieenn  ddaannss  nnooss  ssoocc iiéétt ééss  ooùù  lleess  ssoolliiddaarriittééss  ssoonntt   rreemmiisseess  eenn  cc aauussee..  

DD''aabboorrdd  ddoonncc ,,  àà  pprrooppooss  ddee  ll''uutt iilliissaatt iioonn  ddeess  iinnffoorrmmaatt iioonnss  sstt aatt iisstt iiqquueess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppoolliitt iiqquueess..  AAuu  
ddeellàà  ddee  llaa  vvoolloonntt éé  ddee  mmaanniippuullaatt iioonn  dduu  cc hhiiffffrree  ppoouurr  pprréésseenntt eerr  llaa  ssiittuuaatt iioonn  ssoouuss  uunn  jjoouurr  aaggrrééaabbllee,,  cc ee  
qquuii  nnéécc eessssiitt ee  ddee  rreesstteerr  vviiggiillaanntt ,,   oonn  cc oonnsstt aattee  qquuee  ccee  ssoonntt   dd''aauutt rreess  pprroobbllèèmmeess  qquuii  pprreennnneenntt   
aacc tt uueelllleemmeenntt   uunnee  iimmppoorrtt aannccee  mmaajjeeuurree..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  ll''eesspprriitt   llee  rrôôllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  cc eenntt rraall  ddee  
cc hhiiff ffrreess  ppoouurr  ffaaiirree  aacc cc eepptt eerr  eett //oouu  pprreennddrree  ddeess  ddéécc iiss iioonnss  eesssseenntt iieelllleess..  LLee  cchhiiff ff rree  eesstt   mmiiss  eenn  aavvaanntt   
ddaannss  llaa  sscc èènnee  mmééddiiaattiiqquuee  cc oommmmee  rraarreemmeenntt  aauuppaarraavvaanntt ..   CC''eesstt ,,   ppaarr  eexxeemmppllee,,  ffaaiirree  rreeppoosseerr  
ll''aapppplliicc aatt iioonn  dd''uunn  ttrraaiitt éé  ppoolliitt iiqquuee,,  cc eelluuii  ddee  MMaaaasstt rriicc hhtt ,,   ssuurr  llee  rreessppeecctt   ddooggmmaattiiqquuee  dd''iinnddiicc aatteeuurrss  
éécc oonnoommiiqquueess..  OOuu,,  cc ''eesstt  aauussssii,,   aauutt rree  eexxeemmppllee,,  eexxpplliiqquueerr  llaa  rreemmiissee  eenn  cc aauussee  dd''uunn  ssyysstt èèmmee  ddee  rreett rraaiitt ee  



ppaarr  rrééppaarrttiitt iioonn  oouu  llaa  cc rrééaatt iioonn  dd''uunn  nnoouuvveeaauu  pprrééllèèvveemmeenntt   ssoocc iiaall  cc oommmmee  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt   ddee  llaa  ddeett tt ee  
ssoocc iiaallee  ((RRDDSS))  ppaarr  cc eerrtt aaiinnss  cchhiiff ff rreess  eett   cc eerrtt aaiinneess  ééttuuddeess  ddoonntt   nnoouuss  ssaavvoonnss  qquu''iillss  ssoonntt   ppaarrtt iieellss  eett   
ssoouuvveenntt   ffrraaggiilleess,,  mmêêmmee  ss''iillss  rreeff llèètteenntt   uunn  aassppeecc tt  ddeess  qquueesstt iioonnss  tt rraaiittééeess..  CCee  rrôôllee  ddoonnnnéé  àà  nnooss  mmééttiieerrss  
ppoouurr  aalliimmeenntt eerr  llee  ddéébbaatt   ppuubblliicc   nnoouuss  vvaalloorriissee  ppeeuutt -- êêttrree,,  mmaaiiss  nn''eesstt --cc ee  ppaass  llàà  ddee  llaa  nnaaïïvveett éé  ??  IIll  sseerraaiitt   
rréédduucctt eeuurr  eett   ccoonntt rraaiirree  àà  ll''eesspprriitt   ddee  ddéébbaatt   pplluurraalliisstt ee  qquuee  lleess  cc hhiiffff rreess  nnee  ssooiieenntt  aappppeellééss  àà  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  
cc eennttrraall  qquuee  lloorrssqquu''iillss  ssoonntt   mmoouullééss  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  ddee  llaa  ppeennssééee  uunniiqquuee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ddoommiinnaanntt ss..  

UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  qquueesstt iioonn  eesstt   llaa  llééggiitt iimmiittéé  ddeess  iinnvveesstt iiggaatt iioonnss  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  pprroobbllèèmmeess  tt oouucchhaanntt  nnooss  
ssoocc iiéétt ééss ..   LLoorrssqquu''eenn  EEuurrooppee  CCeenntt rraallee  eett  OOrriieenntt aallee  eett   ddaannss  ll''eexx--UURRSSSS,,  nnooss  cc oollllèègguueess  vveeuulleenntt  cc hhaannggeerr  
pprrooffoonnddéémmeenntt   lleeuurr  ssyyssttèèmmee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  eett   ll''aappppoorrtt   ddee  llaa  sstt aatt iissttiiqquuee  àà  lleeuurr  ssoocc iiééttéé..  IIll  eesstt   tt rrèèss  
ssiiggnniiffiicc aatt iiff   dd''éécc oouutteerr  llee  ddiissccoouurrss  ppoorrtt éé  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eexxppeerrtt ss  dd''oorrggaanniissaattiioonnss  oocc cc iiddeenntt aalleess..  
LL''aacc cceenntt   eesstt   mmiiss  ssuurr  ll''aaddoopptt iioonn  ddeess  sstt aannddaarrddss  iinntt eerrnnaatt iioonnaauuxx,,  llaa  mmiissee  eenn  ppllaacc ee  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  
mmiinniimmuumm  dd''iinnddiicc aatt eeuurrss  sstt aatt iisstt iiqquueess  mmoonnddiiaalleemmeenntt   cc oommppaarraabblleess,,.. .. ..   mmaaiiss  llee  ssoouucc ii  ddee  ddeesscc rriipptt iioonn  ddeess  
pphhéénnoommèènneess  nnoouuvveeaauuxx,,  ssppéécc iiff iiqquueess  àà  llaa  ppéérriiooddee  ddiitt ee  ddee  tt rraannssiitt iioonn  nnee  ffaaiitt   gguuèèrree  ppaarrtt iiee  ddeess  
pprrooppoossiitt iioonnss..  NN''aavvoonnss-- nnoouuss  ppaass  uunnee  ssiitt uuaattiioonn  aannaalloogguuee  ??  AA  uunn  mmooiinnddrree  ddeeggrréé  bbiieenn  ssûûrr,,   cc aarr  nnoouuss  
ssoommmmeess  ddaannss  uunn  ccoonntt eexxtt ee  ooùù  lleess  rruuppttuurreess  ssoonntt  mmooiinnss  vv iioolleenntteess..  NNee  rriissqquuee--tt-- oonn  ppaass  cceeppeennddaanntt  ddee  
vvooiirr  llaa  SSttaatt iissttiiqquuee  ppuubblliiqquuee  rreesstt rreeiinnddrree  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ddee  tt rraavvaaiill  àà  cc ee  qquuii  eesstt   bbiieenn  bbaalliisséé  ((iinncc lluuss  
ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  eeuurrooppééeennss  ppaarr  eexxeemmppllee))  eett   lliimmiitt eerr  llee  rreessttee  àà  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eexxppéérriimmeenntt aalleess  oouu  
ppoonncctt uueelllleess  ??  PPaarr  eexxeemmppllee,,  oonn  vvooiitt   lleess  mmooyyeennss  ddéérriissooiirreess  ccoonnssaacc rrééss  aauu  ssuuiivv ii  ddeess  ssiitt uuaatt iioonnss  ddee  
ppaauuvvrreett éé  eett   ddee  pprréécc aarriitt éé,,  ssaannss  rraappppoorrtt   aavveecc  cc ee  qquuee  nnéécc eessssiitt ee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaacc ee  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  
dd''oobbsseerrvvaatt iioonn  ssaatt iissffaaiissaanntt ..     

LLee  rrôôllee  ddeess  eennttrreepprriisseess   

TT rrooiissiièèmmee  qquueesstt iioonn,,  cc eellllee  ddee  llaa  vvaalliiddaatt iioonn  ddeess  ddiisscc oouurrss  eett   ppoolliitt iiqquueess  éécc oonnoommiiqquueess  eett   ddee  ll''aatt tt iitt uuddee  ddeess  
eenntt rreepprriisseess ..   OOnn  nnoouuss  ddiitt ,,   ssoouuss  ddeess  ffoorrmmeess  ssaannss  cc eessssee  rreennoouuvveellééeess,,  qquuee  ""lleess  pprrooff iitt ss  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii  
ssoonntt  lleess  iinnvveessttiisssseemmeenntt ss  ddee  ddeemmaaiinn  eett  lleess  eemmppllooiiss  dd''aapprrèèss  ddeemmaaiinn""..   AAuu  mmoott   ""pprrooff iitt ss"",,   oonn  ppeeuutt   aajjoouutt eerr  
llee  mmoott   ""aaiiddeess""..   LLoorrssqquuee  llee  rreevveennuu  mmiinniimmuumm  dd''iinnsseerrtt iioonn  ((RRMMII))  eesstt   mmiiss  eenn  ppllaacc ee,,  uunnee  éévvaalluuaatt iioonn  eesstt   
pprréévvuuee..  PPoouurrqquuooii  nn''yy  aa--tt -- iill  ppaass  ddee  mmooyyeennss  dd''iinnvveesstt iiggaatt iioonn  àà  llaa  hhaauutt eeuurr  ddee  ccee  qquuee  rreepprréésseenntt eenntt  lleess  
aaiiddeess  ppuubblliiqquueess  aauuxx  eenntt rreepprriisseess,,  aavveecc   uunn  ddiissppoossiitt iiff   pplluurraalliisstt ee  eett  tt rraannssppaarreenntt   dd''éévvaalluuaatt iioonn??    

LLeess  eenntt rreepprriisseess  aassppiirreenntt  àà  uunn  rrôôllee  pprriimmoorrddiiaall..   CCee  rrôôllee  lleeuurr  ddoonnnnee  dd''iimmppoorrtt aannttss  ddeevvooiirrss  dd''iinnffoorrmmaatt iioonn  
ddaannss  uunnee  ssoocc iiéétt éé  ddéémmooccrraatt iiqquuee..  DDeevvoonnss  nnoouuss  aacc cc eepptt eerr  qquuee  lleeuurr  cchhaarrggee  dd''iinnffoorrmmaatt iioonn  ssooiitt   lliimmiitt ééee  àà  
cc eett tt ee  ff rroonntt iièèrree  ff lloouuee  qquuee  sseerraaiitt   uunn  ffaarrddeeaauu  sstt aatt iisstt iiqquuee  tt rroopp  lloouurrdd  ??  OOpptt iimmiisseerr  llee  ssyysstt èèmmee  ddee  cc oolllleecc tt ee,,  
cc ''eesstt  dd''aabboorrdd  aassssuurreerr  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  dduu  ddéébbaatt   ssoocc iiaall  eett   ddeess  ddéécc iiddeeuurrss  ppuubblliicc ss..  LL''hhoorriizzoonn  nnee  
ssaauurraaiitt   êêttrree  cc eelluuii  dd''uunnee  vviiee  ssttaatt iissttiiqquueemmeenntt   cc aacc hhééee..  

UUnnee  aauutt rree  aapppprroocc hhee  ddee  llaa  mmêêmmee  qquueesstt iioonn  ::  llaa  mmoonnddiiaalliissaatt iioonn  ddee  llaa  pprroodduucc tt iioonn  eett  ddeess  éécc hhaannggeess,,  llee  
rrôôllee  éécc oonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  jjoouuéé  ppaarr  lleess  ddéécciiss iioonnss  ddeess  mmuulltt iinnaattiioonnaalleess  nnee  tt rroouuvveenntt   ppaass  lleeuurrss  rreefflleett ss  
ddaannss  uunn  ssyysstt èèmmee  dd''iinnffoorrmmaatt iioonn  ppuubblliicc ..  PPrroobbllèèmmeess  ddee  cc aaddrree  eett   ddee  ccoonncc eepptt ss  aaddééqquuaatt ss,,  pprroobbllèèmmeess  ddee  
cc oolllleecc tt ee..  LL''éécc aarrtt   eesstt   iimmppoorrtt aanntt   eenntt rree  cc ee  qquuee  cceess  ffiirrmmeess  rreepprréésseenntt eenntt  eett   ccee  qquuee  ll''oonn  ssaaiitt   dd''eelllleess..  
LL''eennjjeeuu  eesstt   uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddééppaassssaanntt  llee  ccaaddrree  nnaatt iioonnaall,,   qquuii  nnee  ssooiitt   ppaass  uunn  pplluuss  ppeett iitt   ddéénnoommiinnaatt eeuurr  
cc oommmmuunn,,  mmaaiiss  aauu  ccoonntt rraaiirree  uunn  iinnsstt rruummeenntt   ddee  cc oonnnnaaiissssaannccee  eett   dd''aannaallyyssee  qquuii  nnee  ddooiitt   ppaass  êêtt rree  rréésseerrvvéé  
àà  cc eeuuxx  qquuii  mmoonnooppoolliisseenntt  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  àà  cc ee  nniivveeaauu..  

UUnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  rriicchhee   

LLaa  qquuaatt rriièèmmee  qquueessttiioonn  eesstt   cceellllee  ddee  llaa  sstt aatt iisstt iiqquuee  eett   ddee  llaa  ssoolliiddaarriitt éé  ssoocc iiaallee..  AAvveecc   ll''aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  
cc rriissee  éécc oonnoommiiqquuee  eett   ppoolliitt iiqquuee,,  llaa  nnéécc eessssiitt éé  ddeess  ssoolliiddaarriitt ééss  ssoocc iiaalleess  eesstt   ttrroopp  ssoouuvveenntt   rreemmiissee  eenn  
cc aauussee..  DDeess  cc hhiiff ff rreess  ssoonntt   uutt iilliissééss  ppoouurr  aalliimmeenntt eerr  ddeess  ddiisscc oouurrss  dd''eexxcc lluussiioonn..  dd''uunnee  ffaaçç oonn  eexxaacc eerrbbééee,,  oonn  
aa  vvuu  cc oommmmeenntt  eenn  eexx-- YY oouuggoossllaavviiee  oouu  eenn    RRuussssiiee  lleess  ddoonnnnééeess  ccoommppaarraanntt  lleess  ssiitt uuaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  dduu  
tt eerrrriittooiirree  ssoonntt  ddeevveennuueess  ddeess  oouuttiillss  ppuuiissssaanntt ss  ppoouurr  jjuusstt iiff iieerr  lleess  ééccllaatt eemmeennttss..  PPoouurrtt aanntt ,,   àà  dd''aauutt rreess  
ppéérriiooddeess  hhiisstt oorriiqquueess  ddee  tt eelllleess  ddoonnnnééeess  oonntt   ééttéé  uuttiilliissééeess  ppoouurr  aapppprréécciieerr  ll''eeff ffoorrtt  ddee  ssoolliiddaarriitt éé..  LLaa  
ddéémmoocc rraattiiee  ppoolliitt iiqquuee  iimmpplliiqquuee  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiitt iioonn  dd''uunnee  rriicc hhee  iinnffoorrmmaatt iioonn  eett   cceett tt ee  ddiiff ffuussiioonn  eesstt   
nnoott rree  oobbjjeecc tt iiff..   MMaaiiss  ggaarrddoonnss  àà  ll''eesspprriitt   qquuee  llee  cc hhiiffff rree,,  ssaannss  pprrééoocc cc uuppaatt iioonn  eett  ddiissccoouurrss  éétt hhiiqquuee,,  
oouubblliiaanntt   llee  cc oommbbaatt  ssaannss  rreellââcc hhee  ppoouurr  uunnee  uutt iilliissaatt iioonn  aauu  sseerrvviicc ee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriitt éé  ssoocc iiaallee,,  ppeeuutt   êêtt rree  



ddéévvooyyéé..  LLaa  rrééff lleexxiioonn  cc oolllleecc tt iivvee  ssuurr  cc ee  ssuujjeett   nnoouuss  ppaarraaîîtt   nnéécc eessssaaiirree,,  oonn  llee  vvooiitt   ppaarr  eexxeemmppllee  ssuurr  lleess  
qquueesstt iioonnss  lliiééeess  àà  ll''iimmmmiiggrraatt iioonn..  

JJee  vveeuuxx  rreevveenniirr  ssuurr  llaa  qquueesstt iioonn  dduu  pplluurraalliissmmee  ddeess  éétt uuddeess  ééccoonnoommiiqquueess  mmiisseess  àà  llaa  ddiissppoossiitt iioonn  dduu  
ddéébbaatt   ssoocciiaall..   EEnn  FFrraanncc ee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ssoouuvveenntt  ddeess  sstt aatt iisstt iicc iieennss  éécc oonnoommiisstt eess,,  llàà  ooùù  aaiilllleeuurrss  ll''oonn  eesstt   
ssooiitt   ll''uunn,,  ssooiitt   ll''aauutt rree..  EEnn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  iill  yy  aa  eeuu  uunnee  ddiissccuussssiioonn  eenntt rree  llaa  ddiirreecc tt iioonn  ddee  ll''IINNSSEEEE  eett  lleess  
ssyynnddiicc aatt ss  ssuurr  llaa  ffoonncc tt iioonn  EEtt uuddeess  aassssuurrééee  ppaarr  ll''IInnsstt iitt uutt ..   NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  qquuee  llee  cc oommpptt ee--rreenndduu  ooff ffiicc iieell  
ssooiitt   lluu  ppaarr  lleess  cc oollllèègguueess..  LLeess  ddéébbaatt ss  oonntt   mmoonnttrréé  uunnee  cc oonnvveerrggeennccee  ddee  pprriinncciippee  ssuurr  ll''iinnddééppeennddaanncc ee  
nnéécc eessssaaiirree  ddaannss  llee  cc hhooiixx  ddeess  tt rraavvaauuxx  eett   ddeess  mméétthhooddeess,,  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  ddiiff ffuusseerr  ssyysstt éémmaattiiqquueemmeenntt   
lleess  ttrraavvaauuxx  rrééaalliissééss,,  eett  mmêêmmee  ssuurr  llaa  ddiisstt aanncc ee  qquuee  ll''IInnsstt iitt uutt   ddooiitt   ggaarrddeerr  ppoouurr  uunnee  aaiiddee  ddiirreecc tt ee  àà  llaa  
ddéécc iissiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..  PPaarr  cc oonnttrree,,  lleess  ddiisscc uussssiioonnss  oonntt   rréévvéélléé  uunnee  ddiivveerrggeennccee  eesssseennttiieellllee  
cc oonncceerrnnaanntt   llee  pplluurraalliissmmee  ddeess  aapppprroocc hheess  ppoouurr  lleess  tt rraavvaauuxx  dd''éétt uuddeess  ffaaiitt ss  ppaarr  ll''IINNSSEEEE..  LLeess  ssyynnddiicc aattss  eenn  
aaff ff iirrmmeenntt   llaa  nnéécc eessssiitt éé  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt   ooùù  lleess  tt rraavvaauuxx  ssoonntt   mmeennééss  aavveecc   lleess  nnoorrmmeess  hhaabbiittuueelllleess  ddee  
qquuaalliitt éé..  LLaa  ddiirreecc tt iioonn  ddee  ll''IINNSSEEEE  eesstt   pplluuss  rreesstt rriicctt iivvee  eett   ssoouucc iieeuussee  dd''uunnee  uunniittéé  ddee  ddiissccoouurrss..  AA  nnoott rree  
sseennss,,  llaa  ddeemmaannddee  ffaaiitt ee  ppaarr  lleess  aacc tt eeuurrss  éécc oonnoommiiqquueess  eett   ssoocc iiaauuxx  nnee  ssee  rreett rroouuvvee  ppaass  ddaannss  uunn  
pplluurraalliissmmee  dd''aapppprroocchhee..  OOnn  ll''aa  vvuu  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  pprroott eecc tt iioonn  ssoocciiaallee  ppeennddaanntt   llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  
ddéécc eemmbbrree..  CCeetttt ee  rreellaatt iivvee  ddiissppaarriittiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiitt éé  ddeess  ééttuuddeess  mmeennééeess,,  eenn  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  aannnnééeess  
7700  --   ddéébbuutt   8800,,  ssee  rreett rroouuvvee  nnoott aammmmeenntt   ddaannss  ll''éévvoolluuttiioonn  dduu  cc oonntt eennuu  dd''EEccoonnoommiiee  eett   SStt aatt iisstt iiqquuee..  PPlluuss  
ggéénnéérraalleemmeenntt ,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cc oollllèègguueess  ss ''iinntt eerrrrooggeenntt  ppoouurr  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt   rrééppoonnddrree  àà  llaa  ddeemmaannddee  
ssoocc iiaallee  ssaannss  êêtt rree  ppoouusssséé  àà  tt rraavvaaiilllleerr  eexxcc lluussiivveemmeenntt  ddaannss  llaa  ddiirreecctt iioonn  ddeess  cc oouurraanntt ss  éécc oonnoommiiqquueess  
ddoommiinnaanntt ss..  AAppppoorrtteerr  uunnee  rrééppoonnssee  sseerraaiitt   ccoonntt rriibbuueerr  àà  ssaatt iissffaaiirree  ll''aassppiirraatt iioonn  àà  uunn  mmeeiilllleeuurr  sseerrvviicc ee  
ppuubblliicc ..   

JJee  tt eerrmmiinneerraaii  eenn  oopptt iimmiisstt ee..  NNoonn  ccaarr  ll''oonn  aaiimmee  tt oouuss  lleess  ""hhaappppyy  eennddss""..  MMaaiiss  ""<<MM>>ppaarr  aannaallyyssee  ccoonnccrrèètt ee  
dd''uunnee  ssiitt uuaatt iioonn  cc oonncc rrèèttee""..   DD''uunnee  ppaarrtt ,,   ll''hhiisstt ooiirree  ddee  llaa  sstt aatt iisstt iiqquuee  ppuubblliiqquuee  eenn  FFrraannccee,,  llaa  cc uulltt uurree  
cc oommmmuunnee  àà  tt oouuss  sseess  ppeerrssoonnnneellss,,   lleess  ddéébbaattss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  aauujjoouurrdd''hhuuii  eenncc oorree  aavveecc   llaa  ddiivveerrssiitt éé  
ddeess  aapppprroocc hheess  rrééuunniieess,,  mmoonnttrreenntt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  cc aappaabblleess  dd''aaggiirr  aauutt oouurr  dd''oobbjjeecctt iiffss  cc oommmmuunnss  qquuee  
jj''aaii  eessqquuiisssséé  ppoouurr  ppaarrtt iiee  ppeennddaanntt  cc eett ttee  cc oonncc lluussiioonn..  CC''eesstt  uunn  eenncc oouurraaggeemmeenntt   àà  nnee  ppaass  rreesstt eerr  iissoolléé  
mmaaiiss  aauu  ccoonntt rraaiirree  àà  cc oommmmuunniiqquueerr  llaarrggeemmeenntt   eennttrree  nnoouuss,,  àà  nnoouuss  eexxpprriimmeerr  ddaannss  tt oouutt eess  lleess  iinnsstt aanncc eess  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddee  tt rraavvaaiill  eett   dd''ééllaabboorraatt iioonn,,  eett   ss ii  vvoouuss  llee  vvoouulleezz  bbiieenn  àà  cc oonntt iinnuueerr  dd''aaggiirr  aavveecc   nnooss  
ssyynnddiicc aatt ss..  

  
DD''aauuttrree  ppaarrtt ,,   llee  mmoouuvveemmeenntt   ssoocciiaall  ddee  ddéécc eemmbbrree  mmoonnttrree  qquuee  lleess  rraappppoorrtt ss  ddee  ffoorrcc ee  qquuii  nnoouuss  
ppaarraaiissssaaiieenntt   pprréévvaallooiirr  nnee  ssoonntt   ppaass  iimmmmuuaabblleess..  EEtt   qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  êêtt rree  nnoommbbrreeuuxx  àà  ppoosseerr  lleess  
bboonnnneess  qquueesstt iioonnss  ppoouurr  uunn  ssyysstt èèmmee  dd''iinnffoorrmmaatt iioonn  ppuubblliicc   aauu  sseerrvviicc ee  dd''uunnee  ddéémmoocc rraattiiee  vv iivvaanntt ee..  


