
««  LLeess  mmaanniiffeessttaannttss  lleess  pplluuss  vviioolleennttss  ééttaaiieenntt  eennvviirroonn  22  000000..  NNoouuss  lleess  ssuuiivviioonnss  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  jjoouurrss,,  nnoouuss  lleess  aavvoonnss  eemmppêêcchhééss  ddee  ccoommmmeettttrree
uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’eexxaaccttiioonnss,,  iillss  oonntt  hhaarrcceelléé  lleess  ppoolliicciieerrss  ((……))..  IIll  yy  aa  eeuu  330000  iinntteerrppeellllaattiioonnss  aauuxxqquueelllleess  oonn  aa  pprrooccééddéé..  »»

MMiicchheell  AAlllliioott  MMaarriiee,,  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ddiimmaanncchhee  55  aavvrriill  22000099

««  JJee  vveeuuxx  qquuee  lleess  ccaasssseeuurrss  ssooiieenntt  ppuunniiss  aavveecc  llaa  pplluuss  ggrraannddee  sséévvéérriittéé  »»  
NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  FFrraannççaaiissee,,  ddiimmaanncchhee  55  aavvrriill  22000099

LLeess  pprrooppooss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ppoolliicciièèrree  ddee  FFrraannccee  ééttaaiieenntt  ccllaaiirrss  ::  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’iimmppoorrttaannttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee
àà  SSttrraassbboouurrgg  ccoonnttrree  llee  ssoommmmeett  ddee  ll’’OOTTAANN,,  llaa  ppoolliiccee  aauurraaiitt  bbiieenn  ffaaiitt  ssoonn  ttrraavvaaiill..  CCeeuuxx  qquuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  aarrrrêêttééss,,  ll’’aauurraaiieenntt  ééttééss  ppoouurr
ddeess  aacctteess  qquuee  lleess  mmééddiiaa  eett  lleess  ppoolliittiiqquueess  oonntt  ââpprreemmeenntt  ccoommmmeennttééss,,  ccrrééaanntt  aaiinnssii  uunnee  vvéérriittaabbllee  aattmmoosspphhèèrree  ddee  llyynncchhaaggee  lloorrss  ddeess
ccoommppaarruuttiioonnss  ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  ddaannss  lleess  jjoouurrss  qquuii  ssuuiivviirreenntt  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..

OOrr  llaa  rrééaalliittéé  mmoonnttrree  ttoouutt  àà  ffaaiitt  aauuttrree  cchhoossee  ::  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  oouu  vvoonntt  êêttrree  ttrraaiinnééss  ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx,,  llee  ssoonntt  ppoouurr  ddeess
aaccccuussaattiioonnss  dd’’iinntteennttiioonnss..  LLaa  pplluuss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ll’’eesstt  ppoouurr  ddéétteennttiioonn  dd’’oobbjjeettss..  AA  ll’’iimmaaggiinnaattiioonn  ddee  ffaaiirree  ssoonn  ttrraavvaaiill  !!  OOnn  eesstt  ddoonncc
ttrrèèss  llooiinn  ddee  llaa  ssuuppeerr  eeffffiiccaacciittéé  ddoonntt  ssee  ttaarrgguuee  llaa  mmiinniissttrree..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  qquu’’iill  ffaauutt  ffaaiirree  ccrrooiirree  qquuee  ccee  qquu’’eellllee  ddiitt  eesstt  vvrraaii  ::  iill  ffaauutt
aalloorrss  vvooiirr  lleess  ccoorrppss  mmeennoottttééss  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  eemmpprriissoonnnnééeess..  EEtt  ccoommmmee  SSaarrkkoozzyy  ll’’aa  eexxiiggéé,,  iill  ffaauutt  ddeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  lloouurrddeess..  OOnn
ccoonnnnaaiissssaaiitt  llaa  jjuussttiiccee  ddee  ccllaassssee,,  llaa  jjuussttiiccee  ccoolloonniiaallee,,  mmaaiinntteennaanntt,,  cc’’eesstt  llaa  jjuussttiiccee  ddee  llaammppiissttee  !!

LLeess  ffaaiittss  ssoonntt  ppoouurrttaanntt  ccllaaiirrss..  QQuuii  dd’’aavvooiirr  ééttéé  aarrrrêêttéé  ppoouurr  ddéélliittss  ddee  gguueeuullee  ddee  ««  bbllaacckk  bblloocc  »»,,  qquuii  dd’’aavvooiirr  ééttéé  aarrrrêêttéé  ssuurr  uunn
ppaarrkkiinngg  ddee  ssuuppeerrmmaarrcchhéé  ppoouurr  aavvooiirr  aacchheettéé  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  dduu  wwhhiittee--ssppiirriitt  eett  ddeess  lluunneetttteess  ddee  nnaattaattiioonn……  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  iinnccuullppééss
oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  lloorrss  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  eenn  ssoorrttaanntt  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  LLeess  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  ssuurr  llee  ppaarrkkiinngg  oonntt  mmêêmmee  ééttéé  aarr--
rrêêttééeess  aavvaanntt  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  MMaaiiss  ccoommmmee  iill  ffaauutt  dduu  cchhiiffffrree,,  eett  qquuee  cceellaa  aa  ééttéé  ddeemmaannddéé  ppaarr  llee  ttrrèèss  hhaauutt  ppoouuvvooiirr,,  eett  qquuee  llaa  ppoolliiccee
nn’’aavvaaiitt  rriieenn  dd’’aauuttrree  ssoouuss  llaa  mmaaiinn,,  cc’’eesstt  eeuuxx  qquuii  ttrriinnqquueenntt,,  cc’’eesstt  ççaa  llaa  jjuussttiiccee  ddee  llaammppiissttee  !!

FFaaccee  àà  llaa  ccrriissee  dduu  ssyyssttèèmmee,,  aauuxx  aannttaaggoonniissmmeess  ssoocciiaauuxx  mmoonnttaanntt,,  aauuxx  rreeffuuss  ddeess  bbrruuiittss  ddee  bboottttee  ddeess  gguueerrrreess,,  àà  llaa  ddeemmaannddee
dd’’uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  ééqquuiittaabbllee  ddee  nnooss  rriicchheesssseess,,  àà  ll’’aassppiirraattiioonn  dd’’uunnee  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee,,  llaa  sseeuullee  cchhoossee  qquuee  lleess  tteennaannttss  ddee  ccee  mmoonnddee  oonntt
àà  nnoouuss  rrééppoonnddrree  cc’’eesstt  llaa  rréépprreessssiioonn  ddee  ttoouutteess  nnooss  aassppiirraattiioonnss  àà  vvoouullooiirr  ccee  mmoonnddee  cchhaannggéé..

PPaarrccee  qquuee  nnoottrree  pplluuss  bbeellllee  aarrmmee  eesstt  llaa  ssoolliiddaarriittéé,,  ssooyyoonnss  pprréésseennttss  aavveecc  llaa  sséérréénniittéé
ddee  nnoottrree  ttrraannqquuiilllliittéé  eett  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  nnooss  eennvviieess  llee  llee  mmaarrddii  55  mmaaii  ddèèssmmaarrddii  55  mmaaii  ddèèss
88hh3300  aauu  TTrriibbuunnaall  ddee  GGrraannddee  IInnssttaannccee  ddee  SSttrraassbboouurrgg88hh3300  aauu  TTrriibbuunnaall  ddee  GGrraannddee  IInnssttaannccee  ddee  SSttrraassbboouurrgg ppoouurrppoouurr
ssoouutteenniirr  lleess  55  mmaanniiffeessttaannttss  dduu  ccoonnttrree  ssoommmmeett  ddee  ll’’OOTTAANN  qquuii  ccoommppaarraaiittrroonnttssoouutteenniirr  lleess  55  mmaanniiffeessttaannttss  dduu  ccoonnttrree  ssoommmmeett  ddee  ll’’OOTTAANN  qquuii  ccoommppaarraaiittrroonntt
ccee  jjoouurr--llàà..  AA  ppaarrttiirr  ddee  1122hh,,  ppaarrttaaggeeoonnss  nnooss  vviiccttuuaaiilllleess  ppoouurr  uunn  ggrraanndd  ccaasssseeccee  jjoouurr--llàà..  AA  ppaarrttiirr  ddee  1122hh,,  ppaarrttaaggeeoonnss  nnooss  vviiccttuuaaiilllleess  ppoouurr  uunn  ggrraanndd  ccaassssee
ccrrooûûttee  ppooppuullaaiirree..ccrrooûûttee  ppooppuullaaiirree..

La solidarité est une arme qui se partage !

Justice de lampiste !
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