
Contre la répression,
La solidarité est notre arme !

RRDDVV 88hh3300 ddeevvaanntt llee ttrriibbuunnaall ddee SSaaiinntt GGaauuddeennss
DDééppaarrtt ddee TToouulloouussee àà 77hh dduu llooccaall ddee SSoolliiddaaiirreess3311 àà BBaabbiinneett

((ppoouurr ccoo--vvooiittuurraaggee))
1122hh ppiiqquuee nniiqquuee pprriiss eenn cchhaarrggee ppaarr SSoolliiddaaiirreess 3311

DDeeppuuiiss llee 1177 nnoovveemmbbrree,, llee mmoouuvveemmeenntt ddeess GGiilleettss JJaauunneess mmoonnttrree llaa ccoollèèrree ppooppuullaaiirree mmaaiiss aauussssii
ddeess rreevveennddiiccaattiioonnss qquuii rreemmeetttteenntt eenn ccaauussee lleess iinnééggaalliittééss ssoocciiaalleess eett ppoosseenntt ddeess qquueessttiioonnss
ffoonnddaammeennttaalleess qquuaanntt àà ll''oorrggaanniissaattiioonn mmêêmmee ddee llaa ssoocciiééttéé.. CCee mmoouuvveemmeenntt ss''eesstt aannccrréé ddaannss lleess
rrééaalliittééss llooccaalleess   ;; cc''eesstt llee ccaass ppaarr eexxeemmpplleess ddaannss llee CCoommmmiinnggeess ooùù aasssseemmbbllééeess ggéénnéérraalleess,,
mmaanniiffeessttaattiioonnss,, rraasssseemmbblleemmeennttss,, ddiissccuussssiioonnss,, rrééaapppprroopprriiaattiioonn ccoolllleeccttiivvee ddee lliieeuuxx...... ssee ssoonntt
ssuuccccééddééss ddeeppuuiiss mmaaiinntteennaanntt pprreessqquuee uunn aann..

SSuuiittee àà llaa mmaarrcchhee ppoouurr llee cclliimmaatt dduu 1166 mmaarrss 22001199 qquuii aa ccoonnvveerrggéé aavveecc lleess GGiilleettss JJaauunneess dduu
CCoommmmiinnggeess aauu rroonndd ppooiinntt ddee ll''aauuttoorroouuttee,, ll''EEttaatt rréépprriimmee eennccoorree uunnee ffooiiss   !! 44 GGiilleettss JJaauunneess qquuii
ppaarrttiicciippeenntt aauuxx aaccttiioonnss àà SSaaiinntt GGaauuddeennss oonntt ééttéé ccoonnvvooqquuéé‐‐eess eenn jjuuiinn ddeerrnniieerr ddaannss 44
ggeennddaarrmmeerriieess ddiifffféérreenntteess.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ccee qquuii lleeuurr aa ééttéé ddiitt,, lleess 44 oonntt ééttéé ppllaaccééss eenn ggaarrddee àà
vvuuee.. CCeess 44 ppeerrssoonnnneess,, ddoonntt uunnee mmiilliittaannttee àà SSuudd eedduuccaattiioonn 3311,, ppaasssseenntt eenn ccoorrrreeccttiioonnnneell ppoouurr
aavvooiirr ppaarrttiicciippéé àà uunnee lleevvééee ddee bbaarrrriièèrree ((ffaaiittss dd''eennttrraavvee eett aattttrroouuppeemmeenntt ssaannss aarrmmeess)) !! 88 aauuttrreess
ppeerrssoonnnneess vvoonntt aavvooiirr ""uunn rraappppeell àà llaa llooii".

LLee mmoouuvveemmeenntt ddeess GGiilleettss JJaauunneess eesstt rréévvééllaatteeuurr dd''uunn mmaallaaiissee pprrooffoonndd qquuii ccoouuvvee ddeeppuuiiss
lloonnggtteemmppss.. LLeess ppeerrssoonnnneellss ddeess hhôôppiittaauuxx,, ddee ll’’ÉÉdduuccaattiioonn nnaattiioonnaallee,, ddee llaa ppoossttee,, ddeess ttrraannssppoorrttss,,
ddeess iimmppôôttss,, ddee ll’’éénneerrggiiee,, aaggiisssseenntt ppoouurr lleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill eett ppoouurr llaa ddééffeennssee ddeess sseerrvviicceess
ppuubblliiccss,, ppoouurr ccee qquu''iill eenn rreessttee,, aavveecc ddeess ccoonnssééqquueenncceess ddrraammaattiiqquueess ppoouurr lleess ppooppuullaattiioonnss lleess pplluuss
ppaauuvvrreess ((zzoonneess rruurraalleess,, qquuaarrttiieerrss ppooppuullaaiirreess,, pprrééccaaiirreess,, cchhôômmeeuurrss‐‐sseess,, rreettrraaiittéé‐‐eess......)).. LL''uurrggeennccee
cclliimmaattiiqquuee eesstt pplluuss qquuee ppaallppaabbllee :: lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss àà ll''aappppeell ddee ddiifffféérreennttss ccoolllleeccttiiffss mmaaiiss
nnoottaammeenntt ddee llaa jjeeuunneessssee ((aavveecc lleess llyyccééeenn‐‐nneess)) vvoonntt ccaaddeenncceerr cceettttee ffiinn dduu mmooiiss ddee sseepptteemmbbrree

DDeeppuuiiss llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee ll''ééttaatt dd''uurrggeennccee ddee 22001155,, llaa FFrraannccee aa gglliisssséé vveerrss llaa rreessttrriiccttiioonn ddeess
lliibbeerrttééss ppuubblliiqquueess   :: lliibbeerrttéé ddee ssee rrééuunniirr,, ddee mmaanniiffeesstteerr,, ddee mmaarrqquueerr uunnee ooppppoossiittiioonn qquueellllee qquu''eellllee
ssooiitt.. TToouutteess cceess rreessttrriiccttiioonnss qquuii ééttaaiieenntt jjuussqquuee llàà rréésseerrvvééeess aauuxx qquuaarrttiieerrss ppooppuullaaiirreess oonntt ééttéé
ggéénnéérraalliissééeess aauu ffuurr eett àà mmeessuurree ddee llaa ccoonntteessttaattiioonn   :: llooii ttrraavvaaiill,, ZZAADD eenn ttoouutt ggeennrree ((NNoottrree DDaammee
ddeess LLaannddeess eenn ppaarrttiiccuulliieerr)),, ggiilleettss jjaauunneess,, llyyccééeenn‐‐nneess......

LLoorrssqquu''uunnee ssoocciiééttéé vvaa mmaall,, aaggiirr nn''eesstt pplluuss uunn ddrrooiitt mmaaiiss uunn ddeevvooiirr.. MMaanniiffeesstteerr nn''eesstt ppaass uunn ddéélliitt,,
rreemmeettttrree eenn ccaauussee lleess ppoolliittiiqquueess ppuubblliiqquueess eesstt,, nnoorrmmaalleemmeenntt,, ssiiggnnee dd''uunnee rrééeellllee ddéémmooccrraattiiee,, ccee
qquuii nn''eesstt ppaass llee ccaass eenn FFrraannccee aauujjoouurrdd''hhuuii..

aucune sanction aux 4 inculpé-es qui passent en correctionnel
Le 26 septembre Grève et solidarité !




