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ee  ttrrooiissiièèmmee  GGuuiiddee  RReeppèèrreess  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  MMééddéérriicc  AAllzzhheeiimmeerr  ss’’aattttaacchhee  àà  iiddeennttiiffiieerr  ccee  qquuii  
mmeett  eenn  ppéérriill  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  oouu  ddee  ttrroouubblleess  
aappppaarreennttééss..  IIll  ddééccrriitt  eett  aannaallyyssee  ddeess  iinniittiiaattiivveess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ssoouutteenniirr  eett  ddee  ffaavvoorriisseerr  

lleess  lliieennss  aavveecc  cceeuuxx  ddoonntt  lleess  ccaappaacciittééss  ccooggnniittiivveess  ss’’aaffffaaiibblliisssseenntt..  AAllllaanntt  ddeess  iiddééeess  rreeççuueess  aauu  ppaarrii  
ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeess  cchhooiixx  aauuxx  mmooyyeennss  ddee  rreesstteerr  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  ddee  llaa  
vviiee  ffaammiilliiaallee,,  ll’’oouuvvrraaggee  ss’’aappppuuiiee  dd’’aabboorrdd  ssuurr  llaa  ppaarroollee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess  eett  ddeess  pprroocchheess  qquuii  
lleess  eennttoouurreenntt..  MMaarriiee--JJoo  GGuuiisssseett--MMaarrttiinneezz  eett  MMaarriioonn  VViilllleezz  lleess  oonntt  rreennccoonnttrrééss,,  ééccoouuttééss,,  lloorrss  ddee  
lleeuurrss  vviissiitteess  ddee  rrééaalliissaattiioonnss  llooccaalleess  eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  dduu  mmoonnddee..  LLeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  
eett  rréécciittss  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss  rreeccuueeiilllliiss  lloorrss  ddee  ddiifffféérreennttss  éécchhaannggeess  oonntt,,  eeuuxx  aauussssii,,  ccoonnttrriibbuuéé  àà  
aalliimmeenntteerr  ccee  lliivvrree..  DDeess  pprraattiiqquueess  aauuttoouurr  ddee  llaa  nnuuiitt,,  ddeess  ppllaaiissiirrss  ddee  llaa  ttaabbllee  eett  ddee  llaa  ffiinn  ddee  vviiee  ssoonntt  
ééggaalleemmeenntt  pprréésseennttééeess..  LLeess  qquueessttiioonnss  ccrruucciiaalleess  ddee  llaa  vviiee  ssoocciiaallee,,  ddee  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  eessppaacceess  
eenn  iinnssttiittuuttiioonn,,  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  vvooiissiinnaaggee  eett  ddee  llaa  vviiee  ddaannss  llaa  cciittéé  ssoonntt  mmiisseess  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee..  
EEnnffiinn,,  ccee  GGuuiiddee  RReeppèèrreess  ttrraaiittee  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess  aaiiddaannttss,,  ddee  lleeuurr  rrééppiitt  eett  mmoonnttrree  ccee  qquuii  ddaannss  llee  
ttrraavvaaiill  ddeess  ééqquuiippeess  aappppoorrttee  ccee  ssuupppplléémmeenntt  dd’’ââmmee,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’éétthhiiqquuee  aapppplliiqquuééee  aauu  qquuoottiiddiieenn..    
CCee  GGuuiiddee  RReeppèèrreess,,  ccoommmmee  lleess  pprrééccééddeennttss,,  ss’’aaddrreessssee  àà  uunn  ttrrèèss  llaarrggee  ppuubblliicc..  IIll  eesstt  ccoonnççuu  ppoouurr  êêttrree  
aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  àà  ccœœuurr  dd’’aaiiddeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess  eett  lleeuurrss  pprroocchheess  àà  mmiieeuuxx  
vviivvrree  aavveecc  eett  mmaallggrréé  llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr..  UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’eexxeemmpplleess  cchhooiissiiss  eenn  FFrraannccee  eett  
ddaannss  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ppaayyss  ééttrraannggeerrss  iilllluussttrreenntt  lleess  tthhèèmmeess  ttrraaiittééss..  PPoouurr  llaa  FFoonnddaattiioonn  MMééddéérriicc  
AAllzzhheeiimmeerr,,  ««  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  lleess  vvrraaiiss  eennjjeeuuxx  ssoonntt  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  ssaa  mmaallaaddiiee  oouu  sseess  
ssyymmppttôômmeess,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  àà  rrééuunniirr  ppoouurr  rreessppeecctteerr  sseess  ddrrooiittss,,  sseess  cchhooiixx  eett  ssoonn  rryytthhmmee  ddee  vviiee,,  
aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooddaalliittééss  àà  iinnvveenntteerr  ppoouurr  qquu’’eellllee  ddeemmeeuurree  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  ddee  ssoonn  cceerrccllee  ffaammiilliiaall  eett  
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  »»..  
  
DDaannss  llaa  pprrééffaaccee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  FFrraannççooiissee  HHéérriittiieerr,,  pprrooffeesssseeuurr  hhoonnoorraaiirree  aauu  CCoollllèèggee  ddee  FFrraannccee,,  eett  
mmeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  MMééddéérriicc  AAllzzhheeiimmeerr,,  ééccrriitt  ::  ««  ccee  lliivvrree,,  
ppeerrttiinneenntt  eett  sseennssiibbllee,,  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff,,  ccoonnttrree  llee  ddéésseessppooiirr,,  ddee  pprréésseenntteerr  eett  mmeettttrree  eenn  vvaalleeuurr  lleess  
ggrraaiinneess  dd’’eexxcceelllleennccee  ddaannss  uunnee  aaccttiioonn  oouu  uunnee  ddéémmaarrcchhee  dd’’ééqquuiippee,,  eenn  qquuaattrree  cchhaappiittrreess  ::  uunnee  
iiddeennttiittéé  àà  pprréésseerrvveerr  ;;  rreesstteerr  eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ;;  ssoouutteenniirr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  lleess  ffaammiilllleess  ;;  
ttrraavvaaiilllleerr  eenn  ééqquuiippee  »»..  FFrraannççooiissee  HHéérriittiieerr  ««  ss’’éémmeerrvveeiillllee,,  eett  dduu  ffooiissoonnnneemmeenntt  dd’’iiddééeess  ccrrééaattrriicceess  
ttoouutteess  ssiimmpplleess,,  eett  ddee  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  oobbsseerrvvééeess..  LLeess  ggeesstteess  pprrooppoossééss  ssoonntt  eeffffiiccaacceess,,  
ccoonnccrreettss,,  ffaacciilleess  àà  rreepprroodduuiirree..  EEnnccoorree  ffaauutt--iill  lleess  aavvooiirr  ppeennssééss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aavvooiirr  ssuu  oobbsseerrvveerr,,  
ttiirreerr  ddeess  ccoonncclluussiioonnss,,  mmeettttrree  eenn  pprraattiiqquuee  uunnee  iiddééee  eett  aavvooiirr  lleess  mmooyyeennss  ddee  llee  ffaaiirree..  TTaanntt  
dd’’iinnggéénniioossiittéé,,  dd’’hhuummiilliittéé,,  ddee  vviiggiillaannccee,,  ddee  tteennddrreessssee  hhuummaaiinnee  nnoouuss  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’eessppéérreerr,,  nnoonn  ddee  
vvaaiinnccrree  rraappiiddeemmeenntt  llee  ffllééaauu,,  mmaaiiss  dd’’aapppprreennddrree,,  ttoouuss  aauuttaanntt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess,,  iimmpplliiqquuééss  àà  ddiivveerrss  
ttiittrreess,,  àà  vviivvrree  aavveecc  lluuii  llee  pplluuss  sseerreeiinneemmeenntt  ppoossssiibbllee  »»..  

 

FFrraannççooiissee  HHéérriittiieerr  ssoouulliiggnnee  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  eenn  ddiixx  aannss..  OOnn  vvooyyaaiitt  lleess  cchhoosseess  
ccoommmmee  ««  uunnee  aaffffaaiirree  ddee  ffaammiillllee,,  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ttrraannssfféérrééeess  eett  aassssuummééeess  ppaarr  uunn  pprroocchhee,,  uunn  
ffaarrddeeaauu..  CC’’ééttaaiitt  ddoonncc  uunnee  ffiinn  eenn  ssooii  qquuee  ddee  vvoouullooiirr  ffoouurrnniirr  ddeess  mmooyyeennss  ppoouurr  aallllééggeerr  ccee  ppooiiddss  »»..  
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ««  lleess  pprriioorriittééss  nnee  ssoonntt  pplluuss  lleess  mmêêmmeess..  LL’’iilllluussiioonn  dd’’uunnee  rrééppoonnssee  mmééddiiccaammeenntteeuussee  aa  
ddiissppaarruu  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  dd’’uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ccoommppllèèttee  ppaarr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee..  OOnn  aaddmmeett  
ddééssoorrmmaaiiss  qquuee  ttoouuttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  qquuee  llaa  mmaallaaddiiee  nnee  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaass,,  nn’’éévvoolluuee  ppaass  
ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  ppoouurr  ttoouuss..  DD’’uunnee  cceerrttaaiinnee  ffaaççoonn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ddeevveennuuss  pplluuss  aavveerrttiiss,,  pplluuss  
pprraaggmmaattiiqquueess,,  pplluuss  mmooddeesstteess..  MMaaiiss  llee  ggrraanndd  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  eesstt  aauuttrree  ::  ddééssoorrmmaaiiss,,  
cc’’eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmaallaaddee  qquuii  pprriimmee  ssuurr  ssoonn  mmaall  eett  sseess  ssyymmppttôômmeess..  PPaarrlleerr  ddee  ppeerrssoonnnnee  mmaallaaddee  eesstt  
eenn  ssooii  uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu ffaaiitt  qquuee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  ppaass  iiddeennttiiffiiaabbllee  eett  ddééffiinniissssaabbllee  ppaarr  llaa  
mmaallaaddiiee  qquuii  llaa  ttoouucchhee..  EEllllee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  aallzzhheeiimmeerr  »»..  PPoouurr  ll’’eetthhnnoolloogguuee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ««  llaa  
ppeerrssoonnnnee,,  sseess  ddrrooiittss,,  sseess  cchhooiixx,,  sseess  rryytthhmmeess  ddee  vviiee,,  pprreennnneenntt  llee  ppaass  ssuurr  ccee  mmaall  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  
ttrraaiitteerr..  LLaa  tthhéémmaattiiqquuee  eesstt  ddeevveennuuee  cceellllee,,  eexxiiggeeaannttee,,  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddeess  lliieennss  mmeennaaccééss  eett  dd’’uunnee  
iiddeennttiittéé  jjaammaaiiss  ppeerrdduuee  ::  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  eesstt  ppoouurr  ttoouujjoouurrss  ll’’ééppoouuxx,,  llaa  mmèèrree,,  llee  ffrrèèrree,,  llaa  ggrraanndd--
mmèèrree……,,  ppllaaccee  qquu’’eellllee  nnee  ppeeuutt  pplluuss  nnoommmmeerr  ppeeuutt  êêttrree  mmaaiiss  qquuii  eesstt  llaa  ssiieennnnee  eett  qquuii  sseerrtt  dd’’aappppuuii  àà  
ddeess  aacctteess  ((rreeggaarrddeerr  ddeess  pphhoottooggrraapphhiieess,,  cchhaanntteerr  uunnee  cchhaannssoonn,,  ccaarreesssseerr  uunn  cchhaatt,,  bbooiirree  eennsseemmbbllee  
uunn  cchhooccoollaatt……))  ddoonntt  llee  sseennss  nn’’eesstt  ppaass  ddee  dduurreerr  ddaannss  llaa  mméémmooiirree  mmaaiiss  ddaannss  lleeuurr  eeffffeeccttuuaattiioonn  

CC 



 

                                       DDoossssiieerr  ddee  pprreessssee  ––  GGuuiiddee  RReeppèèrreess  ––  2200  jjaannvviieerr  22001111 

mmêêmmee,,  iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt..  LLaa  ppeerrssoonnnnee  mmaallaaddee  eesstt  cceellllee  qquuii  ssoouuffffrree  eenn  pprreemmiieerr  ddee  llaa  
ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  sseess  ccaappaacciittééss  ccooggnniittiivveess,,  mmaaiiss  eellllee  eesstt  ccaappaabbllee  ffoorrtt  lloonnggtteemmppss  dd’’iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  
ggéérreerr  ssaa  pprroopprree  vviiee  eett  ffaaiirree  eenntteennddrree  sseess  vvoolloonnttééss  eett  ddééssiirrss,,  mmêêmmee  ss’’iillss  ppaarraaiisssseenntt  mmiinneeuurrss  ::  
mmaannggeerr  aavveecc  sseess  ddooiiggttss,,  ssoorrttiirr  eett  rreennttrreerr  llaa  nnuuiitt  ddaannss  uunn  jjaarrddiinn  aatttteennaanntt,,  ss’’aassssoouuppiirr  aauu  ssaalloonn  àà  ddeess  
hheeuurreess  iinndduueess,,  ssee  vvêêttiirr  àà  ssaa  gguuiissee……  LLee  ddééssoorrddrree  eett  ll’’eeffffrrooii  nnaaiisssseenntt  ddeess  bbaarrrriièèrreess  qquu’’oonn  lluuii  
ooppppoossee  »»..      

 

PPoouurr  FFrraannççooiissee  HHéérriittiieerr,,  ccee  cchhaannggeemmeenntt  dd’’ooppttiiqquuee,,  éénnoorrmmee,,  ««  rreessttiittuuee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess  
uunnee  ppaarrtt  eennttiièèrree  ddaannss  llaa  rreellaattiioonn  aaiiddaanntt//aaiiddéé  eett  nnoonn  uunn  ssttaattuutt  dd’’oobbjjeett  ;;  iill  rreeddoonnnnee  àà  llaa  vviiee  
iinnddiivviidduueellllee  ssoonn  oorriiggiinnaalliittéé,,  ssaa  ddeennssiittéé,,  eenn  éévviittaanntt  aauuttaanntt  qquuee  ffaaiirree  ssee  ppeeuutt  ddee  pplliieerr  eenn  
ppeerrmmaanneennccee  ll’’iinnddiivviidduu  àà  ddeess  nnoorrmmeess  eett  ddeess  rrèègglleess  ddee  vviiee  iimmppoossééeess  àà  ttoouuss  ;;  iill  oorrggaanniissee  llee  cchhaammpp  
ddeess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess  qquuii  uunniisssseenntt  ppeerrssoonnnnee  mmaallaaddee,,  mmeemmbbrreess  ddee  ssaa  ffaammiillllee,,  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  
ssaannttéé  eett  bbéénnéévvoolleess,,  eenn  lleess  rraasssseemmbbllaanntt  ddaannss  uunnee  ssyynneerrggiiee  aauuttoouurr  dd’’uunn  éélléémmeenntt  cceennttrraall  ;;  iill  ppeeuutt  
ppeerrmmeettttrree  llee  pplluuss  lloonnggtteemmppss  ppoossssiibbllee  ddee  ttrroouuvveerr  àà  cchhaaqquuee  ssiittuuaattiioonn  ccoonnccrrèèttee  llaa  mmooiinnss  mmaauuvvaaiissee  
rrééppoonnssee  ppoossssiibbllee,,  eett  mmêêmmee  ddee  rreeddoonnnneerr  àà  cceerrttaaiinnss  dduu  ggooûûtt,,  ddee  ll’’aappppéétteennccee  ppoouurr  vviivvrree  ;;  cc’’eesstt  
aauussssii  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  mmeettttrree  ddee  ll’’oorrddiinnaaiirree  eett  llee  ddééssoorrddrree  mmêêmmee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ffaammiilliièèrree  llàà  ooùù  
ll’’iinnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  sscchhèèmmeess  nnoorrmmaattiiffss  cchheerrcchheenntt  àà  iimmppoosseerr  llee  mmêêmmee  oorrddrree  ppoouurr  ttoouuss  ((……))..  NN’’eesstt--ccee  
ppaass  llee  mmeeiilllleeuurr  oobbjjeeccttiiff  àà  aatttteeiinnddrree  ??  CCaasssseerr  lleess  cceerrttiittuuddeess,,  aacccceepptteerr  ll’’aallééaattooiirree,,  ll’’éévvéénneemmeenntt,,  llee  
ppaarrttiiccuulliieerr,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccoonnccrrèèttee,,  llee  ccrrii  ddee  ll’’eexxiissttaanntt  »»..  
  
MMaarryy  MMaarrsshhaallll,,  pprrooffeesssseeuurr  éémméérriittee  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  SSttiirrlliinngg  ((EEccoossssee)),,  qquuii  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  llee  
pprrooggrraammmmee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  sseerrvviicceess  ppoouurr  llaa  ddéémmeennccee,,  ééccrriitt  ::  ««  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ddee  cceess  
oouuvvrraaggeess  qquuii  vvoouuss  aarrrrêêttee  ssuurr  vvoottrree  llaannccééee  eett  vvoouuss  oobblliiggee  àà  rrééfflléécchhiirr  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  aauu  ssooiinn  eett  àà  
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  oouu  aappppaarreennttééee  ((……))..  IIll  yy  aa  
ttoouujjoouurrss  àà  aapppprreennddrree  ddee  pprraattiiqquueess  qquuii  eexxiisstteenntt  aaiilllleeuurrss,,  mmêêmmee  qquuaanndd  oonn  ppeennssee  ââttrree  àà  llaa  ppooiinnttee  »»..  
PPlluussiieeuurrss  ppooiinnttss  oonntt  ssttiimmuulléé  ssaa  rrééfflleexxiioonn..  ««  NNoouuss  aavvoonnss  tteennddaannccee  àà  ccoonnssiiddéérreerr  qquu’’iill  eesstt  ccaappiittaall  ddee  
ccoonnnnaaîîttrree  ll’’hhiissttooiirree  ddee  vviiee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  ttrroouubblleess  ccooggnniittiiffss..  PPeeuutt--êêttrree  ppoouurrrriioonnss--nnoouuss  
lleeuurr  ooffffrriirr  pplluuss  dd’’ooccccaassiioonnss  dd’’êêttrree  qquueellqquu’’uunn  dd’’aauuttrree  »»..  EEllllee  aa  ééggaalleemmeenntt  aapppprréécciiéé  ««  llee  rriissqquuee  ddee  
vvooiirr  nnooss  ddiissppoossiittiiffss  iiggnnoorreerr  lleess  aammiittiiééss  eett  lleess  rreellaattiioonnss  ddee  vvooiissiinnaaggee  eett  ddoonncc  mmeettttrree  àà  mmaall  cceess  
lliieennss  »»  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleess  ssoouuttiieennss  eexxiissttaanntt  ddaannss  llaa  vviiee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pplluuttôôtt  qquuee  lleess  
rreemmppllaacceerr,,  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  dd’’iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn..  LLeess  nnoouuvveelllleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  bbéénnéévvoolleess  eett  lleess  
aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess,,  ddaannss  lleess  aaccccuueeiillss  ddee  jjoouurr  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ««  ddeevvrraaiieenntt  ss’’aajjoouutteerr  aauuxx  
rréésseeaauuxx  ddee  ssoouuttiieenn  qquuii  eexxiisstteenntt  ddééjjàà,,  eett  qquuii  aauurraaiieenntt  ppeeuutt--êêttrree  bbeessooiinn  dd’’uunn  ccoouupp  ddee  ppoouuccee  ppoouurr  
ssee  mmaaiinntteenniirr  »»..  MMaarryy  MMaarrsshhaallll  ssee  ddiitt  ««  ttrrèèss  pprrééooccccuuppééee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  
aatttteeiinntteess  ddee  ttrroouubblleess  ccooggnniittiiffss  ssoonntt,,  ddee  ffaaiitt,,  eemmpprriissoonnnnééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  »»,,  dd’’ooùù  
ll’’iimmppoorrttaannccee  aaccccoorrddééee  aauuxx  eessppaacceess  eexxttéérriieeuurrss  ::  ««  llee  lliivvrree  ssoouulliiggnnee  àà  jjuussttee  ttiittrree  lleeuurr  ppootteennttiieell  
ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  dd’’aaccttiivviittééss  ssoocciiaalleess  ddee  pplleeiinn  aaiirr,,  aavveecc  lleess  ffaammiilllleess  eett  lleess  eennffaannttss,,  eett  ddééttaaiillllee  uunnee  
sséérriiee  dd’’ooccccuuppaattiioonnss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaccccoommpplliieess  ttoouuss  eennsseemmbbllee  »»..  LL’’eexxiisstteennccee  ddee  vviilllleess  qquuii  ssee  
vveeuulleenntt  aaccccuueeiillllaanntteess  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  ttrroouubblleess  ccooggnniittiiffss  ((ccoommmmuunneess  AAllzzhheeiimmeerr  
aaddmmiiss))  aa  ééttéé  ppoouurr  MMaarryy  MMaarrsshhaallll  ««  uunnee  ddééccoouuvveerrttee  »»..  CCoonncceerrnnaanntt  ll’’éétthhiiqquuee,,  MMaarryy  MMaarrsshhaallll  ssee  ddiitt  
aavvooiirr  ééttéé  ttrrèèss  iimmpprreessssiioonnnnééee  ppaarr  llee  ddiissccoouurrss  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaarrkkoozzyy  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  
eeuurrooppééeennnnee  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  ll’’UUnniioonn  eenn  22000088,,  ««  qquuii  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé  qquuee  ttoouuss  lleess  
ppeerrssoonnnneellss  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  ffoorrmmééss  àà  ll’’éétthhiiqquuee,,  jjuussqquu’’aauu  ssooiiggnnaanntt  ddee  bbaassee  qquuii  ffaaiitt  lleess  vviissiitteess  àà  
ddoommiicciillee  »»..  LLee  PPaarrlleemmeenntt  dd’’EEccoossssee  aa  ssiiggnnéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  uunnee  CChhaarrttee  ddeess  ddrrooiittss  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  
aatttteeiinntteess  ddee  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  oouu  ddee  mmaallaaddiieess  aappppaarreennttééeess,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  SSttrraattééggiiee  ééccoossssaaiissee  
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttrroouubblleess  ccooggnniittiiffss  pprréécciissee  qquuee  ttoouuss  lleess  sseerrvviicceess  eett  ttoouuss  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  
ddeevvrroonntt  rreessppeecctteerr  lleess  mmêêmmeess  nnoorrmmeess,,  bbaassééeess  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  »»..  

 


