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RRééssoolluuttiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  CCoonnggrrèèss  ddee  llaa  FFNNEECC  FFPP--FFOO  
ddee  SSEEIIGGNNOOSSSSEE  aavvrriill  22001133

SSee  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  ll’’AAFFPPAA  ::  uurrggeennccee  !!

CCCCOOOONNNNGGGGRRRRÈÈÈÈSSSS
FFFFÉÉÉÉDDDDÉÉÉÉRRRRAAAALLLL

--  AA  ll’’hheeuurree  ooùù  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ddee  ll’’AAFFPPAA  ss’’iinntteerrrrooggee  ssuurr  lleess  ggaarraannttiieess  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppeeuutt
ddoonnnneerr  aauuxx  bbaannqquueess,,
--  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  ccee  qquuii  rreessttee  àà  nnééggoocciieerr,,  ttaanntt  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquu’’aavveecc  cceess  mmêêmmeess  bbaannqquueess,,
nn’’eesstt  pplluuss  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  rreennddeemmeenntt  qquu’’iill  ffaauuddrraaiitt  ccoonnccééddeerr  eenn  éécchhaannggee  ddee  llaa  rreeccaappiittaalliissaattiioonn,,  
--  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llaa  vvaalleeuurr  eessttiimmééee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  ll’’AAFFPPAA  ((660000MM€€))  eesstt  aauu  mmêêmmee  nniivveeaauu  qquuee  llaa
ssoommmmee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llaa  rreemmeettttrree  àà  fflloott,,  
--  àà  ll’’aavvaanntt--vveeiillllee  ddee  llaa  llooii  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppèèrree  ttiirreerr  ddee  ll’’AAccttee  IIIIII,,  
--  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  ccoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddééccllaarree  nnee  vvooiirr  aauuccuunnee  ggaarraannttiiee  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ll’’AAFFPPAA  ddee
rreesstteerr  uunn  oorrggaanniissmmee  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff,,  
--  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  sseeuull  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  qquuii  iinnttéérreessssee  llee  nnoouuvveeaauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  eesstt  llee  
ccoommppaarraattiiff   CChhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ccoonnvveennttiioonnnnéé  //  CChhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  vveenndduu  eett  ooùù  llee  mmêêmmee  ppaarrllee  ddee  
ddoonnnneerr  uunnee  vviissiioonn  ssuurr  llee  ffuuttuurr  aauuxx  ssaallaarriiééss  ddee  ll’’AAFFPPAA,,
--  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  DDRRHH  AAFFPPAA  ddééccllaarree  vvoouullooiirr  ddééggoonnfflleerr  llee  ssuujjeett  ddeess  RRiissqquueess  PPssyycchhoo--ssoocciiaauuxx  eenn  llee
ppoorrttaanntt  aauupprrèèss  dd’’uunn  CCoommiittéé  CCeennttrraall  dd’’EEnnttrreepprriissee  qquuaalliiffiiéé    ddee  ccoo--ggeessttiioonnnnaaiirree,,
--  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  ll’’ééppiilloogguuee  dduu  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddee  ll’’AAFFPPAA  sseemmbbllee  ssee  pprrooffiilleerr,,

llaa  FFééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee
FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  mmaaiinnttiieenntt  eett  rrééiittèèrree  sseess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ::
--    aabbrrooggaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  ddee  llaa  llooii  ddee  22000044  qquuii  ccoonncceerrnneenntt  ll’’AAFFPPAA,,
--  rreettoouurr  àà  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss  ppuubblliiccss  ppaarr  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt,,
--  mmaaiinnttiieenn  ddeess  TTiittrreess  pprrooffeessssiioonnnneellss  nnaattiioonnaauuxx  rreeccoonnnnuuss  ddaannss  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess,,
--  rreeppoossiittiioonnnneemmeenntt  mmaajjoorriittaaiirree  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  lleess  ssttaattuuttss  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn,,
--  rreettoouurr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAFFPPAA  dd’’uunn  sseerrvviiccee  dd’’oorriieennttaattiioonn,,
--  mmaaiinnttiieenn  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ((hhéébbeerrggeemmeenntt  eett  rreessttaauurraattiioonn)),,
--  aauuggmmeennttaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddeess  ssaallaaiirreess  eett  rraattttrraappaaggee  ddeeppuuiiss  22001100,,  dduu  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ppeerrdduu..

LLaa  FFééddéérraattiioonn  qquuii  aavveecc  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  eesstt  eenn  lluuttttee  ccoonnttrree  ttoouuttee  ppoolliittiiqquuee  dd’’aauussttéérriittéé,,  dd’’ooùù
qquu’’eellllee  vviieennnnee  eett  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  ddoommaaiinnee  ooùù  eellllee  ss’’eexxeerrccee,,  aappppeellllee  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  ll’’AAFFPPAA  àà  
rreejjooiinnddrree  llee  ssyynnddiiccaatt  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  ppoouurr  rrééssiisstteerr  aauu  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  eenn  ccoouurrss,,  eenn  pprrééppaarraanntt  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ggrrèèvvee  ddaannss  ll’’uunniittéé..


