
 

                                       AAVVEECC  LLEE  

  
  

  

  

LLEESS  SSEEUULLSS  CCAANNDDIIDDAATTSS  AANNTTII  AAUUSSTTÉÉRRIITTÉÉ  EENN  SSAAVVOOIIEE  !! 
  

 

RRoommpprree  aavveecc  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ddrrooiittee  eett  dduu  ssoocciiaall--lliibbéérraalliissmmee  

  

 

JJoocceellyynnee  GGUUEERRRRIINNII    ttiittuullaaiirree  

  AAvvaanntt  PPaayyss  SSaavvooyyaarrdd  

DDoommiinniiqquuee  SSCCHHEEIIDDEECCKKEERR    ttiittuullaaiirree  

  CChhaauuttaaggnnee  

RRiicchhaarrdd  HHAARROO    rreemmppllaaççaanntt  

Chautagne 

FFrraannççooiissee  RROODDIILLLLAATT  rreemmppllaaççaannttee  

AAvvaanntt  PPaayyss  SSaavvooyyaarrdd  

 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015 - CANTON DU BUGEY SAVOYARD 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

DDee  ll''aarrggeenntt    iill  yy  eenn  aa  !!!!    PPoouurrqquuooii  

ddeevvrriioonnss--nnoouuss  nnoouuss  sseerrrreerr  llaa  cceeiinnttuurree  ??  
P 

EEnn  FFrraannccee,,  llaa  ffrraauuddee  ffiissccaallee  eesstt  àà  ll''oorriiggiinnee  dd''uunn  mmaannqquuee  àà  

ggaaggnneerr  éévvaalluuéé  eennttrree  4400  eett  8800  mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss  ppaarr  aann  ((ppaarr  

eexxeemmppllee,,  66  mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss  ddéétteennuuss  ppaarr  ddeess  ffrraannççaaiiss  aa  llaa  

bbaannqquuee  SSUUIISSSSEE  hhssbbcc))..  

  

55,,88  mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss  oonntt  ééttéé  ddééppoossééss  ppaarr  DDeess  cclliieennttss  ffrraannççaaiiss  

ddaannss  lleess  ppaarraaddiiss  ffiissccaauuxx..  

  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dduu  CCAACC  4400  oonntt  vveerrsséé  aa  LLeeuurrss  aaccttiioonnnnaaiirreess  3399,,22  

mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss  eenn  22001133  eett  4466  mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss  eenn  22001144  !!  
  

SSaannss  ccoommpptteerr  lleess  110000  mmiilllliiaarrddss  dd''eexxoonnéérraattiioonn  ffiissccaallee  ccoonnsseennttiiss  

àà  cceess  mmêêmmeess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  

  

aalloorrss  qquuee  11%%  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ppllaannèèttee  ddiissppoossee  ddee  llaa  mmooiittiiéé  

ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  lleess  9999%%  rreessttaannttss  ssee  ppaarrttaaggeenntt  llee  rreessttee  !!  
  

OOnn  nnoouuss  iimmppoossee  uunnee  aauussttéérriittéé  qquuii  rreeppoossee  ssuurr  ddeess  mmeennssoonnggeess  ::  llaa  vvéérriittéé  cc''eesstt  

ll''aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  iinnééggaalliittééss,,  ll''aaccccaappaarreemmeenntt  ppaarr  qquueellqquueess--uunnss  ddeess  rriicchheesssseess  

pprroodduuiitteess,,  llee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddee  ttoouuttee  llaa  ssttrruuccttuurree  ssoocciiaallee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  

nnoottrree  ppaayyss  ddeeppuuiiss  llaa  lliibbéérraattiioonn,,  aauu  nnoomm  ddee  ll''iiddééoollooggiiee  uullttrraa--lliibbéérraallee  aaggggrraavvééee  

ppaarr  lleess  ddiirreeccttiivveess  eeuurrooppééeennnneess..    

LL''ooppppoossiittiioonn  àà  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  ccoommmmeennccee  aauu  nniivveeaauu  llooccaall..  LLaa  

ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaattiivvee,,  ll''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  lleess  aasssseemmbbllééeess  cciittooyyeennnneess  

ppeeuuvveenntt  yy  ppaarrttiicciippeerr..    

Le choix que vous ferez le 22 mars en sera la première expression. 
Retrouvez nous sur Facebook : front de gauche Bugey Savoyard 

 
 
 
 

 



 

 

 

                                        LLaa  vvrraaiiee  ggaauucchhee        
  

  

  

PPoouurr  uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  ééccoollooggiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  !! 
  

 

 

 

              

                DDaannss  nnoottrree  ccaannttoonn,,  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt,,  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  

IILL  EESSTT  UURRGGEENNTT  ddee  ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llaa  ddrrooiittee,,  ddee  ssoorrttiirr  ddee  

ll’’éécchheecc  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  ssee  pprroottééggeerr  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  uullttrraa  lliibbéérraallee  ddee  

ll''eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  qquuii  nnee  ffeerraaiitt  qquu''aacccceennttuueerr  llaa  ddééssuunniioonn  ddee  nnoottrree  ssoocciiééttéé  eett  rréédduuiirraaiitt  àà  nnééaanntt  

ttoouutt  eessppooiirr  ddee    ""vviivvrree  eennsseemmbbllee""..  
  

PPoouurr  cceellaa  iill  ffaauutt  qquu’’uunnee  nnoouuvveellllee  mmaajjoorriittéé  ppoorrtteeuussee  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  pprroojjeett  ddee  

ggaauucchhee  lleeuurr  ssooiitt  ooppppoossééee  eett  iimmppoossééee..  
  

LLeess  qquueessttiioonnss  ccrruucciiaalleess  qquuii  oorriieenntteenntt  lleess  cchhooiixx  ppoolliittiiqquueess,,  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  lleess  mmêêmmeess  àà  ttoouuss  lleess  

nniivveeaauuxx  ddee  ddéécciissiioonn  ::  

  FFaauutt--iill  ddoonnnneerr  uunn  nnoouuvveell  eessssoorr  aauuxx  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  oouu  ccoonnttiinnuueerr  ddee  pprriivvaattiisseerr??  

  FFaauutt--iill  ppaarrttaaggeerr  lleess  rriicchheesssseess  oouu  llaaiisssseerr  uunnee  mmiinnoorriittéé  ddee  ""ttrrèèss  rriicchheess""  ssee  lleess  aaccccaappaarreerr  ??  

  FFaauutt--iill  pplluuss  ddee  jjuussttiiccee  ffiissccaallee  eett  ssoocciiaallee  oouu  pplluuss  dd’’  iinnééggaalliittééss  eett  ddee  ppaauuvvrreettéé  ??  

  FFaauutt--iill  rreeddoonnnneerr  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciittooyyeennss  ((ssaallaarriiééss,,  aarrttiissaannss,,  ccoommmmeerrççaannttss,,……))  eett  àà  lleeuurrss  

rreepprréésseennttaannttss  oouu  llee  llaaiisssseerr  aauuxx  bbaannqquueess  eett  aauuxx  ddéécciiddeeuurrss  pprriivvééss  ??  

  FFaauutt--iill  pprriivviillééggiieerr  llee  ""vviivvrree  eennsseemmbbllee""  oouu  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aauu  

sseeuull  pprrooffiitt  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eett  ddee  llaa  ffiinnaannccee  ??  
  

VVooss  ccaannddiiddaattss  dduu  FFrroonntt  ddee  GGaauucchhee  oonntt    ccllaaiirreemmeenntt  cchhooiissii  lleeuurr  ccaammpp..  
  

VVoouuss  aauussssii  
  

QQuuee  vvoouuss  ssooyyeezz  uunn  ddééççuu  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmeennééee,,  
  

QQuuee  vvoouuss  vvoouuss  llaaiissssiieezz  ggaaggnneerr  ppaarr  llee  ppeessssiimmiissmmee,,  
  

QQuuee  vvoouuss  vvoouuss  sseennttiieezz  ttrraahhiiss  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  vvoouuss  aavvaaiieenntt  ffaaiitt  ddeess  pprroommeesssseess  eett  nnee  lleess  ttiieennnneenntt  

eenn  rriieenn,,  
  

QQuuee  vvoouuss  ppeennssiieezz  qquuee  vvoottrree  vvooiixx  ccoommppttee  ppeeuu,,  
  

NNee  vvoouuss  llaaiisssseezz  ppaass  ggaaggnneerr  ppaarr  ll’’aabbsstteennttiioonn,,  
  

NNee  vvoouuss  ééggaarreezz  ppaass  ddaannss  llee  vvoottee  dduu  ppiirree  qquuii  ppoouurrrraaiitt  vvoouuss  sseemmbblleerr  ccoonntteessttaattaaiirree..  
  

CCoommmmee  llee  ppeeuuppllee  ggrreecc  ll''aa  ffaaiitt  
  

UUttiilliisseezz  vvoottrree  bbuulllleettiinn  ppoouurr  iimmppoosseerr                    

cceettttee  ppoolliittiiqquuee  qquuee  vvoouuss  eessppéérreezz..  
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