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UUGG  ddee  DDIIJJOONN  ::  TTOOUUTT  CCAA  PPOOUURR  CCAA  ??    
  

--  DDeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess,,  ddeess  ssaallaarriiééss  ssee  ppllaaiiggnneenntt  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  qquuii  ppaarrffooiiss  

mmêêmmee  oonntt  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  lleeuurr  ssaannttéé..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ccoonnnnuuee  ddeess  

rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  aa  ssoouuvveenntt  ééttéé  rreellaayyééee  aauupprrèèss  ddee  llaa  DDRRHH  ;;  

--  EEnn  jjuuiinn,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  uunnee  ccoollllèègguuee  ppaassssee  àà  ll’’aaccttee  eett  tteennttee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  

sseess  jjoouurrss  ;;  

--  DDeeuuxx  éélluueess  dduu  CCHHSSCCTT  mmèènneenntt  uunnee  eennqquuêêttee,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llaa  DDRRHH,,  eett  

pprroodduuiisseenntt  lleeuurrss  ccoonncclluussiioonnss  ssaannss  ééqquuiivvooqquuee  qquuaanntt  aauuxx  ccaauusseess  ddee  ccee  ggeessttee  ::  ddeess  

aalleerrtteess  ssuurr  lleess  ccaauusseess  lliiééeess  aauu  ttrraavvaaiill  aavvaaiieenntt  bbeelllleess  eett  bbiieenn  ééttaaiieenntt  ppoossééeess,,  ssaannss  êêttrree  

eenntteenndduueess……..LL''iinnssppeeccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eett  àà  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill  ssoonntt  aalleerrttééeess  ddaannss  llaa  

ffoouullééee..  

--  EEnnffiinn,,  eenn  ooccttoobbrree,,  ll’’eexxppeerrtt  ddiilliiggeennttéé  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ssttrreessss  ggéénnéérréé  ppaarr  llaa  

cchhaarrggee  ddee  ttrraavvaaiill  rreenndd  sseess  ccoonncclluussiioonnss  ::    

oo  SSeerrvviiccee  ccoonnttrraattss  ::  ««  ppaass  ddee  ssoouucciiss  mmaajjeeuurrss  »»    

oo  SSeerrvviiccee  rrèègglleemmeennttss  ::  ««  rriissqquueess  rrééccuurrrreennttss,,  uunnee  llaarrggee  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssaallaarriiééeess  

ss’’eenn  ppllaaiiggnneenntt  ddee  ffaaççoonn  ppeerrmmaanneennttee  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeevviieenntt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  

ssuuppppoorrttaabbllee  »»  

--  AAuu  ffiinnaall,,  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill  eessttiimmee  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  qquuee  nnoottrree  ccoollllèègguuee  

rreepprreennnnee  llee  ttrraavvaaiill  àà  llaa  SSMMAABBTTPP......LLeess  mmaannaaggeerrss,,  eeuuxx,,  ssoonntt  mmaaiinntteennuuss  ddaannss  lleeuurr  

ssttaattuutt  eett  aauurroonntt  ddrrooiitt  àà  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  eenn  mmaannaaggeemmeenntt  !!  
  

DDeess  ccoonnssééqquueenncceess  dd''uunnee  tteellllee  ggrraavviittéé,,  qquuii  ffoonntt  ssuuiittee  àà  ddeess  aalleerrtteess  nnoonn  eenntteenndduueess  ppaarr  llaa  

hhiiéérraarrcchhiiee,,  ssoonntt  cchhooqquuaanntteess..  NNoouuss  rreeffuussoonnss  ddee  ttoouurrnneerr  llaa  ppaaggee  eett  sseerroonnss  pplluuss  

qquu''aatttteennttiiffss  aauuxx  ssuuiitteess  qquuee  ccoommppttee  ddoonnnneerr  llaa  DDiirreeccttiioonn  ;;  nnoouuss  iinnffoorrmmeerroonnss  rréégguulliièèrreemmeenntt  

ll''iinnssppeeccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eett  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  cchhaaqquuee  nnoouuvveeaauu  ffaaiitt  aannoorrmmaall  ddaannss  

cceettttee  UUGG  !!  
  

AA  DDiijjoonn,,  iill  yy  aa  éévviiddeemmmmeenntt  uunn  ggrrooss  pprroobbllèèmmee  lliiéé  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ttrraavvaaiill  mmaaiiss,,  sseelloonn  nnoouuss,,  iill  

nnee  ssuuffffiirraa  ppaass  ddee  rréégglleerr  ccee  sseeuull  pprroobbllèèmmee  ppoouurr  qquuee  ttoouutt  aaiillllee  bbiieenn..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  lleess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  iinnaapppprroopprriiééss  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ((mmaannqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aabbsseennccee  ddee  

mmaannaaggeemmeenntt  ppaarrttiicciippaattiiff,,  aattttiittuuddee  mméépprriissaannttee  eennvveerrss  lleess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  qquuii  ssee  sseenntteenntt  

hhuummiilliiééss……)),,  lleess  iinniimmiittiiééss  eennttrree  hhiiéérraarrcchhiiqquueess,,  ppaarrttiicciippeenntt  ééggaalleemmeenntt  ffoorrtteemmeenntt  aauu  mmaall  

êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill..  AA  llaa  ssuuiittee  ddee  cceettttee  ddrraammaattiiqquuee  aaffffaaiirree,,  iill  eesstt  uurrggeenntt  ddee  ss""aattttaaqquueerr  àà  

TTOOUUSS  lleess  pprroobbllèèmmeess  !!    
  

SSaannss  ffaaiirree  dd’’aallaarrmmiissmmee,,  nnoouuss  nnee  ppeennssoonnss  ppaass  qquuee  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa  

DDiirreeccttiioonn  ssooiitt  eenn  ccaappaacciittéé  dd’’eemmppêêcchheerr  lleess  mmaallaaddrreesssseess  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  llooccaall,,  qquuii  

ccoonnttiinnuueerraa  àà  jjoouueerr  aavveecc  llee  ffeeuu,,  aauu  rriissqquuee  ddee  ccoouurriirr  àà  llaa  ccaattaassttrroopphhee……....  LLeess  eemmppllooyyéé((ee))ss  

mmaaiinntteennuu((ee))ss  ssoouuss  llaa  ccoouuppee  ddee  cceess  mmaannaaggeerrss  nn’’oonntt--iillss  ppaass  ddeess  ssoouucciiss  àà  ssee  ffaaiirree  qquuaanndd  

cceess  ddeerrnniieerrss  ssoorrtteenntt  ffiinnaalleemmeenntt  ccoonnffoorrttééss  ppaarr  ll’’aabbsseennccee  dd’’eeffffeettss  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee  ??  

  
SSoopphhiiee  RROOEELLEENNSS,,  mmeemmbbrree  dduu  CCHHSSCCTT  DDRRNNEE  

MMaarriiee--IIssaabbeell  GGOORRDDIILLLLOO,,  mmeemmbbrree  dduu  CCHHSSCCTT  DDRRNNEE  

CChhrriissttoopphhee  RROOUUSSSSEELL,,  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  ddee  ll’’UUNNSSAA  SSMMAABBTTPP  
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