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L'alternative ?
L'internationalisme !

L'élection présidentielle
française se jouera-t-elle
dimanche sur l'affron-
tement théâtral des
partisans d'une « mon-
dialisation » peinte en rose
et des faux ennemis
réactionnaires de la mon-
dialisation réelle (dont la
France est un acteur
considérable depuis les
premiers temps du
colonialisme) ? « J'ai
entendu pendant toute la
campagne (...) l'incompré-
hension sur la mondialisa-
tion. Je vais la prendre en

compte » assure Emmanuel Macron. Merci, Sire,
mais il faudrait peut-être commencer à s'entendre
sur le concept mème de « mondialisation ». Dès lors,
on pourra essayer de s'entendre sur ce qui peut en
être l'alternative, et qui est aussi une mondialisation
-la nôtre : l'internationalisme.

GENÈVE, 16 Floréal

(vendredi 5 mai 2017)

8ème année, N° 1765
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

LLAA MMOONNDDIIAALLIISSAATTIIOONN NN’’EESSTT PPAASS SSEEUULLEEMMEENNTT LL’’OOBBJJEETT DDEE LLAA LLUUTTTTEE ::
EELLLLEE EENN EESSTT AAUUSSSSII LLEE CCRRIITTÈÈRREE..

LLooiinn dd’’êêttrree ccoonnssiiddéérrééee aa pprriioorrii ccoommmmee
uunnee mmeennaaccee oouu uunnee ccaallaammiittéé,, llaa
mmoonnddiiaalliissaattiioonn ccaappiittaalliissttee aa ééttéé ssaalluuééee
ppaarr nnoommbbrree ddee tthhééoorriicciieennss ssoocciiaalliisstteess,, àà
ccoommmmeenncceerr ppaarr lleess mmaarrxxiisstteess,, ccoommmmee
uunnee ffoorrccee rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree ffoorrmmiiddaabbllee ::
«« PPaarr ssoonn eexxppllooiittaattiioonn dduu mmaarrcchhéé
mmoonnddiiaall,, llaa bboouurrggeeooiissiiee aa rreenndduu
ccoossmmooppoolliitteess llaa pprroodduuccttiioonn eett llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn ddee ttoouuss lleess ppaayyss.. PPoouurr
llee pplluuss ggrraanndd rreeggrreett ddeess rrééaaccttiioonnnnaaiirreess,,
eellllee aa rreettiirréé àà ll’’iinndduussttrriiee ssaa bbaassee
nnaattiioonnaallee »»,, jjuubbiillaaiieenntt MMaarrxx eett EEnnggeellss
ddaannss llee MMaanniiffeessttee CCoommmmuunniissttee.. DDee ccee
ppooiinntt ddee vvuuee,, ttoouutt ccee qquuii ppeeuutt ccaasssseerr lleess
ffrroonnttiièèrreess,, ccoonnssttiittuueerr aauu--ddeessssuuss,, aauu--
ddeessssoouuss,, àà ccôôttéé dd’’eelllleess,, ddeess lluutttteess
ccoommmmuunneess,, eesstt bboonn àà pprreennddrree :: lleess
eennccllooss ssoonntt ffaaiittss ppoouurr llee bbééttaaiill,, ppaass ppoouurr
lleess cciittooyyeennss,, eennccoorree mmooiinnss ppoouurr lleess
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess.. CCeeppeennddaanntt,, ssii llaa

mmoonnddiiaalliissaattiioonn ccaappiittaalliissttee àà ll''ééppooqquuee ddee
llaa rréévvoolluuttiioonn iinndduussttrriieellllee aa aaccccoouucchhéé ddee
llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn ddee llaa ddéémmooccrraattiiee
bboouurrggeeooiissee,, eellllee nn’’aa nnuulllleemmeenntt
aaccccoouucchhéé dd’’uunnee ppaacciiffiiccaattiioonn dduu mmoonnddee,,
eett aa ééttéé ssccaannddééee ppaarr ddeess ccoonnfflliittss
iinnnnoommbbrraabblleess,, ddoonntt ddeeuuxx gguueerrrreess
mmoonnddiiaalleess eett ddeess ddiizzaaiinneess ddee ccoonnfflliittss
ccoolloonniiaauuxx,, ddééccoolloonniiaauuxx eett ppoosstt--
ccoolloonniiaauuxx.. EEtt ffiinnaalleemmeenntt,, llaa
mmoonnddiiaalliissaattiioonn ppoossttiinndduussttrriieellllee,, ppuurree--
mmeenntt ffiinnaanncciièèrree,, àà llaaqquueellllee nnoouuss
aassssiissttoonnss aauujjoouurrdd''hhuuii,, eesstt pprrooffoonnddéé--
mmeenntt eett iirrrréédduuccttiibblleemmeenntt nnééggaattrriiccee ddeess
ddrrooiittss eett ddeess pprroocceessssuuss ccoonnssttiittuuttiiffss ddee
cceettttee ddéémmooccrraattiiee..
MMoonnddiiaalliissaattiioonn eett gglloobbaalliissaattiioonn aabboouu--
ttiisssseenntt àà ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn ddeess
ddéécciissiioonnss lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess
eenn mmêêmmee tteemmppss qquu’’àà llaa ccoonn--
cceennttrraattiioonn ddee llaa ccaappaacciittéé ddee

A propos de la mondialisation et de ses faux ennemis



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1765, 16 Palotin

Jour de la Déploration de St
Achras, éleveur de polyèdres

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 14 MAI, GENEVE
Les Hauts de Hurlevent

Théâtre du Grütl i

www.grutl i .ch

DIMANCHE 21 MAI : VOTATIONS
Fédérale : OUI à la Loi sur l'énergie

Cantonale : OUI à la Maison des
Associations

NON à l'augmentation des tarifs
TPG

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

ddee ddéécciiddeerr ddaannss uunn nnoommbbrree eexxttrrêêmmeemmeenntt rreessttrreeiinntt dd’’iinnssttaanncceess,, ddee
ppeerrssoonnnneess eett ddee lliieeuuxx.. LLee nnoommbbrree ddeess lliieeuuxx eesssseennttiieellss ddee ddéécciissiioonn eesstt

lliimmiittéé,, ppeeuu ddee ggeennss,, dd’’iinnssttaanncceess eett ddee ppoouuvvooiirrss oonntt llaa ccaappaacciittéé rrééeellllee ddee
pprreennddrree lleess ddéécciissiioonnss iimmppoorrttaanntteess,, mmaaiiss lleess eeffffeettss ddee cceess ddéécciissiioonnss ssee ffoonntt
sseennttiirr ppaarrttoouutt,, ssuurr ttoouuss.. EEnn mmêêmmee tteemmppss,, llee ccaappiittaalliissmmee mmoonnddiiaalliisséé rreepprroodduuiitt
ddaannss ssoonn pprroopprree pprroocceessssuuss ddee ddéécciissiioonn ddeess mméétthhooddeess dd''AAnncciieenn RRééggiimmee ::
ll’’ooppaacciittéé,, llee sseeccrreett,, llaa ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé,, vvooiirree llaa ccllaannddeessttiinniittéé.. AA ccee pprroocceessssuuss ddee
ddéécciissiioonn nnee ss’’aapppplliiqquuee ppaass llee ddiissccoouurrss lliibbéérraall ssuurr ll’’ «« oouuvveerrttuurree »» mmaaiiss llaa
pprraattiiqquuee mmoonnaarrcchhiiqquuee ddeess uukkaasseess eett ddeess lleettttrreess ddee ccaacchheett.. LL’’iinnffoorrmmaattiioonn qquuii
ssee ddiiffffuussee llee pplluuss llaarrggeemmeenntt,, rraappiiddeemmeenntt eett aauu llooiinn eesstt cceellllee,, iinnooffffeennssiivvee,, qquuee
lleess mmaaîîttrreess ddee ll’’ééccoonnoommiiee llaaiisssseenntt cciirrccuulleerr :: ddééssiinnffoorrmmééss ssuurr lleess eennjjeeuuxx
ffoonnddaammeennttaauuxx,, lleess cciittooyyeennss ssoonntt ggaavvééss ddee bbrruuiittss,, dd’’iimmaaggeess eett ddee tteexxtteess ssaannss
eennjjeeuu :: lleess nnééggoocciiaattiioonnss iimmppoorrttaanntteess ssee ffoonntt ddaannss llee sseeccrreett,, lleess pprraattiiqquueess
sseexxuueelllleess ddeess ccéélléébbrriittééss ssoonntt ddééccrriitteess ppaarr llee mmeennuu ddaannss lleess mmeeddiiaa..
LLee mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall ssuuppppoossee uunn oorrddrree mmoonnddiiaall :: llee mmaarrcchhéé nn’’eesstt ppaass
aannaarrcchhiissttee,, iill eesstt pprrooffoonnddéémmeenntt oorrddoonnnnéé ppaarr ddeess nnoorrmmeess jjuurriiddiiqquueess,, eett ddoonncc
ddeess ppuuiissssaanncceess ééttaattiiqquueess,, cceerrtteess iinnééggaalleess mmaaiiss qquuii ssoonntt eennsseemmbbllee,, pprroodduuccttrriicceess
ddee cceess nnoorrmmeess ––qquu’’eelllleess ééllaabboorreenntt ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn rraappppoorrtt ddee ffoorrccee ooùù lleess
ppuuiissssaanncceess lleess pplluuss ppuuiissssaanntteess ss’’iimmppoosseenntt aauuxx aauuttrreess.. OOrr lleess aattttrriibbuuttss ddee llaa
ppuuiissssaannccee ssoonntt ttoouujjoouurrss lleess mmêêmmeess :: llaa ffoorrccee mmiilliittaaiirree,, llaa mmoonnnnaaiiee ddee
rrééfféérreennccee mmoonnddiiaallee,, llaa ccuullttuurree ddoommiinnaannttee,, llaa mmaaîîttrriissee ddeess rréésseeaauuxx ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn ddoommiinnaannttss ––eett uunnee llaanngguuee ddoommiinnaannttee.. EEnnccoorree aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
uunnee sseeuullee ppuuiissssaannccee ccuummuullee ttoouuss cceess aattttrriibbuuttss :: lleess EEttaattss UUnniiss dd’’AAmméérriiqquuee..
LLee ccaappiittaalliissmmee mmoonnddiiaalliisséé nnee llaaiissssee pplluuss aauuxx rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess llee cchhooiixx eennttrree
uunn mmoouuvveemmeenntt nnaattiioonnaall oouu uunn mmoouuvveemmeenntt mmoonnddiiaall.. LL’’EEttaatt nnaattiioonn
eennffeerrmmaaiitt llaa lluuttttee rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree ddaannss llee ccaaddrree nnaattiioonnaall,, llaa gglloobbaalliissaattiioonn
ccaappiittaalliissttee ffaaiitt ssaauutteerr ccee ccaaddrree eett cceett eennffeerrmmeemmeenntt.. DDèèss lloorrss,, llee mmoouuvveemmeenntt
sseerraa mmoonnddiiaall oouu nnee sseerraa ppaass.. PPoouurr llee ddiirree aauuttrreemmeenntt :: llee mmoouuvveemmeenntt ddeevvrraa
êêttrree mmoonnddiiaall ppoouurr êêttrree rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,, oouu sseerraa rrééaaccttiioonnnnaaiirree ss’’iill eesstt nnaattiioonnaall
––dd’’aauuttaanntt pplluuss qquuee lleess aanncciieennss EEttaattss--NNaattiioonnss nnee ssoonntt pplluuss qquuee ddeess ppoolliicceess ddee
pprrooxxiimmiittéé ddee llaa gglloobbaalliissaattiioonn ccaappiittaalliissttee,, ddeess aappppaarreeiillss ddee mmaaîîttrriissee ddee lleeuurr
eessppaaccee,, ppoouurr ss’’aassssuurreerr,, ppaarr llee ccoonnttrrôôllee mmaattéérriieell ddeess ppooppuullaattiioonnss,, qquuee lleess
ffoorrmmeess ppoolliittiiqquueess qquuii ss’’yy ddéévveellooppppeenntt ssooiieenntt ccoommppaattiibblleess aavveecc llee ccaappiittaalliissmmee
mmoonnddiiaalliisséé..
LLaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn nnee ssee jjoouuee ppaass ddaannss lleess lliimmbbeess :: eellllee ssee jjoouuee llàà ooùù nnoouuss
ssoommmmeess,, ddaannss ccee qquuee nnoouuss ssoommmmeess :: ddaannss uunn mmoonnddee ffiinnii,, qquu''oonn nnee ppeeuutt ffuuiirr
mmaaiiss qquu''oonn ppeeuutt cchhaannggeerr.. LLaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn ssee jjoouuee ddaannss llee bbuurreeaauu ddee ppoossttee
qquuee ll’’oonn ffeerrmmee ppoouurr rreennttaabbiilliisseerr ccee qquuii ffuutt uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc ;; ddaannss uunn sseerrvviiccee
ddee ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss qquu’’oonn pprriivvaattiissee ppaarrccee qquu’’iill eesstt rreennttaabbllee,, oouu qquu’’oonn
ssuupppprriimmee ppaarrccee qquu’’iill nnee ll’’eesstt ppaass ;; ddaannss uunnee rreettrraaiittee ppaarr ccaappiittaalliissaattiioonn ddoonntt oonn
bbaaiissssee lleess ttaauuxx dd’’iinnttéérrêêttss ppaarrccee qquuee lleess ffoonnddss qquuii ll’’aalliimmeenntteenntt oonntt ééttéé ppllaaccééss
ddaannss ddeess aaccttiioonnss ddoonntt lleess ccoouurrss ssee ssoonntt eeffffoonnddrrééss ;; ddaannss uunnee ssaallooppeerriiee qquuee
ll’’oonn mmaannggee oouu bbooiitt.. DDuu ffaaiitt mmêêmmee qquuee llaa gglloobbaalliissaattiioonn ccaappiittaalliissttee tteenndd àà
ssoouummeettttrree cchhaaqquuee aassppeecctt ddee llaa vviiee,, llaa lluuttttee mmeennééee ccoonnttrree eellllee ddooiitt ssee mmeenneerr
ssuurr ttoouutt,, ppaarrttoouutt,, eenn ttoouutt tteemmppss.. PPuuiissqquuee ttoouutt eesstt oouu rriissqquuee dd’’êêttrree ssoouummiiss aauu
ttoottaalliittaarriissmmee dduu mmaarrcchhéé,, ttoouutt ppeeuutt êêttrree llee lliieeuu dd’’uunnee rrééssiissttaannccee eett dd’’uunnee
aalltteerrnnaattiivvee aauu mmaarrcchhéé.. LLaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn nn’’eesstt ppaass sseeuulleemmeenntt ll’’oobbjjeett ddee llaa
lluuttttee :: eellllee eenn eesstt aauussssii llee ccrriittèèrree.. LL’’aalltteerrnnaattiivvee àà llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, ccee nn''eesstt ppaass
uunnee «« ddéémmoonnddiiaalliissaattiioonn ddee rreennffeerrmmeemmeenntt »» qquuii nnee sseerraaiitt qquu''uunn bbééggaaiieemmeenntt
oouu uunnee nnaauussééee ddee ll''hhiissttooiirree :: IIll ffaauutt ffaaiirree ssaauutteerr lleess ffrroonnttiièèrreess eett lleeuurrss
pprrootteeccttiioonnss iilllluussooiirreess,, nnoonn lleess rreennffoorrcceerr,, ppoouurr ffaaiirree nnaaîîttrree uunnee mmoonnddiiaalliissaattiioonn
qquuii ssooiitt ccoonnssttrruuiittee ssuurr llee ppaarrttaaggee ddeess ddrrooiittss,, eett llaa ssoolliiddaarriittéé ddeess aayyaanntt--ddrrooiittss..
NNoouuss nn’’aavvoonnss qquuee lleess ddrrooiittss qquuee nnoouuss rreeccoonnnnaaiissssoonnss aauuxx aauuttrreess,, eett aauuccuunnee
llééggiittiimmiittéé àà eexxiiggeerr ppoorr nnoouuss llee rreessppeecctt ddee ddrrooiittss qquuee nnoouuss nniioonnss aauuxx aauuttrreess..
EEvviiddeemmmmeenntt,, ccee nn''eesstt nnii dduu LLee PPeenn,, nnii dduu MMaaccrroonn :: cc''eesstt pprreessqquuee dduu
BBaakkoouunniinnee.. CC''eesstt ccee qquuee ddiitt llee mmaanniiffeessttee ddee llaa IIèèrree IInntteerrnnaattiioonnaallee «« lleess eeffffoorrttss
ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss nnee ddooiivveenntt ppaass tteennddrree àà ccoonnssttiittuueerr ddee nnoouuvveeaauuxx pprriivviillèèggeess,,
mmaaiiss ééttaabblliirr ppoouurr ttoouuss lleess mmêêmmeess ddrrooiittss eett lleess mmêêmmeess ddeevvooiirrss »»..
CCeellaa ss’’aappppeellllee :: ll’’ééggaalliittéé..




