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ǺČŤŲǺĿİŤÉȘ

PŘÉPǺŘĚŘ ĿǺ VİĚ ǺPŘÈȘ ĿǺ ĐPJ
ČǺŘǾĿİŇĚ ŤǾŲŻİŇ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Êťřě čǿňťřǻįňť đ’ǻbǻňđǿňňěř ŀ’éčǿŀě pǿųř ǿččųpěř ųň ěmpŀǿį přéčǻįřě ǻfįň đě șųřvįvřě. Ǿų, ěňčǿřě pįřě, șě řěťřǿųvěř à
ŀǻ řųě șǻňș ňųŀŀě pǻřť ǿù ǻŀŀěř. Č’ěșť ŀě đěșťįň ťřǻģįqųě đě ňǿmbřěųx « ěňfǻňťș đě ŀǻ ĐPJ » ŀǿřșqų’įŀș ǻťťěįģňěňť 18 ǻňș.
Đěųx přǿjěťș – ŀ’ųň à Mǿňťřéǻŀ ěť ŀ’ǻųťřě ěň Mǿňťéřéģįě – ǿňť řéčěmměňť éťé ŀǻňčéș pǿųř ǻméŀįǿřěř ŀěųř șǿřť. ŲŇ
ĐǾȘȘİĚŘ ĐĚ ČǺŘǾĿİŇĚ ŤǾŲŻİŇ
ǺČŤŲǺĿİŤÉȘ

ŲŇ ŤŘĚMPĿİŇ VĚŘȘ ĿǺ VİĚ ǺĐŲĿŤĚ
Vįșįťě đě ŀǻ přěmįèřě mǻįșǿň mįșě șųř pįěđ pǿųř șǿųťěňįř ŀěș « ěňfǻňťș đě ŀǻ ĐPJ » ųňě fǿįș qų'įŀș șǿňť đěvěňųș
ǻđųŀťěș
ČǺŘǾĿİŇĚ ŤǾŲŻİŇ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ

ĿǺ MÈŘĚ ĐŲ PŘǾJĚŤ
Mǻřįě-Jǿșéě Řǿỳ ǻ ťǿųjǿųřș ťřǿųvé qųě ŀǻ Đįřěčťįǿň đě ŀǻ přǿťěčťįǿň đě ŀǻ jěųňěșșě (ĐPJ), pǿųř ŀǻqųěŀŀě ěŀŀě ťřǻvǻįŀŀě
đěpųįș 32 ǻňș, ň’ǿffřǻįť pǻș ǻșșěż đě șěřvįčěș đě ťřǻňșįťįǿň ǻųx jěųňěș pŀǻčéș ěň fǿỳěř đě ģřǿųpě ǿų ěň ųňįťé
șųpěřvįșéě ŀǿřșqųě čěș đěřňįěřș ǻťťěįģňěňť 18 ǻňș. « Čěș jěųňěș șǿňť pŀųș vųŀňéřǻbŀěș qųě ŀěș ǻųťřěș, ěť pǿųřťǻňť,
čǿmmě șǿčįéťé, ǿň ěșť pŀųș ěxįģěǻňť ěňvěřș ěųx qų’ěňvěřș ŀě řěșťě đě ňǿș jěųňěș », ŀâčħě-ť-ěŀŀě. Ěň ěffěť, à 18 ǻňș, įŀș
đǿįvěňť qųįťťěř ŀěųř fǿỳěř đě ģřǿųpě ǿų ŀěųř ųňįťé șųpěřvįșéě. « İŀș șě řěťřǿųvěňť șěųŀș pǿųř șě ťřǿųvěř ųň ŀǿģěměňť,
ųň ěmpŀǿį, ǿbťěňįř ųň đįpŀômě, ěťč. », ěxpŀįqųě-ť-ěŀŀě. Ǻŀǿřș qųǻňđ ŀě mįňįșťřě đě ŀǻ Șǻňťé Ģǻéťǻň Bǻřřěťťě ǻ ěňťǻmé
șǻ řéfǿřmě đě ŀǻ șǻňťé ěť ǻ đįť à șěș ģěșťįǿňňǻįřěș đ’êťřě « čřéǻťįfș » ěť đě ŀųį șųģģéřěř đěș įđéěș ňǿvǻťřįčěș, Mmě Řǿỳ
ǻ șǻįșį ŀ’ǿččǻșįǿň. Șǻčħǻňť qų’ųň fǿỳěř đě ģřǿųpě đě ŀǻ ĐPJ șįťųé đǻňș ųň qųǻřťįěř řéșįđěňťįěŀ đě Mǿňťřéǻŀ éťǻįť
įňǿččųpé đěpųįș đěș ǻňňéěș, čěťťě čħěf đě șěřvįčě đě ŀǻ ĐPJ ǻňģŀǿpħǿňě (Čěňťřěș đě ŀǻ jěųňěșșě ěť đě ŀǻ fǻmįŀŀě
Bǻťșħǻẅ) ǻ přǿpǿșé đě ŀě ťřǻňșfǿřměř ěň řěșșǿųřčě řéșįđěňťįěŀŀě pǿųř jěųňěș đě 18 à 25 ǻňș qųį ǿňť éťé čǿňfįéș à ŀǻ
ĐPJ đųřǻňť ŀěųř jěųňěșșě. « Ňǿș jěųňěș qųį qųįťťěňť ŀěș čěňťřěș jěųňěșșě à 18 ǻňș șě řěťřǿųvěňť șǿųvěňť đǻňș đěș
șįťųǻťįǿňș přéčǻįřěș. İŀș șǿňť șųřřěpřéșěňťéș đǻňș ŀěș řěfųģěș pǿųř jěųňěș đě ŀǻ řųě », ěxpŀįqųě-ť-ěŀŀě. Ǻpřèș ťřǿįș ǻňș
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đě đémǻřčħěș, M Řǿỳ vįěňť đ’ǻččǿųčħěř đě « șǿň bébé ». Ŀǻ mǻįșǿň ǺȘPİŘĚ – ųň přǿjěť ģéřé pǻř ŀě ČİŲȘȘȘ đě
ŀ’Ǿųěșť-đě-ŀ’Îŀě-đě-Mǿňťřéǻŀ qųį ěňģŀǿbě đéșǿřmǻįș ŀěș čěňťřěș Bǻťșħǻẅ – ǻ ǿųvěřť șěș pǿřťěș ěň jųįŀŀěť đěřňįěř.
ĿǺ PŘĚMİÈŘĚ ŘÉȘİĐǺŇŤĚ
À 18 ǻňș, Jųŀįě* ň’ǻvǻįť ňųŀŀě pǻřť ǿù ǻŀŀěř. Pǻș qųěșťįǿň đě řěťǿųřňěř čħěż șěș pǻřěňťș. Ěŀŀě ỳ ǻ véčų ŀ’ěňfěř jųșqų’à čě
qųě ŀǻ ĐPJ ŀǻ řěťįřě đě čħěż ěŀŀě ǻų đébųť đě ŀ’ǻđǿŀěșčěňčě. « Měș čįňq fřèřěș ěť șœųřș ěť mǿį, ǿň ǻ éťé ěxpǿșéș à
đěș čħǿșěș qų’ǿň ň’ǻųřǻįť jǻmǻįș đû vǿįř, řǻčǿňťě ŀǻ jěųňě fěmmě qųį ǻ ǻųjǿųřđ’ħųį 19 ǻňș. İŀ ỳ ǻvǻįť ťěŀŀěměňť đě
čħįčǻňěș, đě vįǿŀěňčě ěňťřě měș pǻřěňťș qųě čěș đěřňįěřș ǿųbŀįǻįěňť qų’ǿň éťǻįť ŀà ěť qų’ǿň éťǻįť jųșťě đěș ěňfǻňťș. »
Đųřǻňť ŀěș přěmįěřș mǿįș șųįvǻňť șǻ mǻjǿřįťé, Jųŀįě ǻ ěřřé đě ŀǻ mǻįșǿň đ’ųňě čǿňňǻįșșǻňčě à ųňě ǻųťřě. Ěŀŀě șě șěňťǻįť
đě ťřǿp pǻřťǿųť ǿù ěŀŀě pǻșșǻįť. Pųįș, ŀ’éťé đěřňįěř, ěŀŀě ǻ čǿňťǻčťé șǿň ǻňčįěňňě ťřǻvǻįŀŀěųșě șǿčįǻŀě đě ŀǻ ĐPJ. Ěŀŀě ŀ’ǻ
įmpŀǿřéě đě ŀ’ǻįđěř. Ěŀŀě ň’ǻvǻįť pěřșǿňňě đ’ǻųťřě věřș qųį șě ťǿųřňěř. Ŀ’įňťěřvěňǻňťě đě ŀǻ ĐPJ ǻ ǻččěpťé đě ŀ’ǻįđěř
mêmě șį șǿň đǿșșįěř éťǻįť « fěřmé ». Ŀě « ťįmįňģ » éťǻįť pǻřfǻįť. Ŀǻ mǻįșǿň ǺȘPİŘĚ ǻŀŀǻįť ǿųvřįř. Jųŀįě ǻ fǻįť vįșįťěř șǻ
ňǿųvěŀŀě mǻįșǿň à Ŀǻ Přěșșě mǻřđį đěřňįěř. « J’ǻį ŀǻ pŀųș ģřǻňđě čħǻmbřě », ŀǻňčě-ť-ěŀŀě, ťǿųť șǿųřįřě. Ŀǻ jěųňě
fěmmě ňǿųș mǿňťřě fįèřěměňť șǻ ňǿųvěŀŀě ťǻbŀě à đěșșįň – ťřèș ųťįŀě pǿųř șěș éťųđěș čǿŀŀéģįǻŀěș ťěčħňįqųěș ěň ģéňįě
čįvįŀ. Čįňq ǻųťřěș jěųňěș ỳ vįvěňť. « Jě mě șěňș à ŀ’ǻįșě pǻřmį ěųx. İŀș șǿňť pǻșșéș pǻř ŀěș mêměș čħǿșěș qųě mǿį,
řǻčǿňťě-ť-ěŀŀě. Çǻ mě đǿňňě ŀě čǿųřǻģě đě m’ěxpřįměř șųř čě qųě jě vįș. »
ĿǺ MǺİȘǾŇ
Ŀěș jěųňěș qųį ỳ șǿňť ħéběřģéș – ťǿųș đ’ǻňčįěňș ěňfǻňťș đě ŀǻ ĐPJ – pěųvěňť ỳ fǻįřě ųň șéjǿųř mǻxįmųm đě đěųx ǻňș.
İŀș đǿįvěňť êťřě ǻųx éťųđěș ǿų ǻvǿįř ųň ťřǻvǻįŀ. İŀș pǻįěňť ųň ŀǿỳěř měňșųěŀ đě 200 $. Ŀǿřș đě ŀěųř đépǻřť, 50 % đų
čǿûť đų ŀǿỳěř ŀěųř ěșť řěmįș. Čěťťě fǿřmųŀě ěșť ųňě přěmįèřě ǻų Qųéběč, șěŀǿň Mǻřįě-Jǿșéě Řǿỳ, čħěf đě șěřvįčě
ťřǻňșįťįǿň à ŀǻ vįě ǻđųŀťě ǻų ČİŲȘȘȘ đě ŀ’Ǿųěșť-đě-ŀ’Îŀě-đě-Mǿňťřéǻŀ. Ǻųčųň įňťěřvěňǻňť đě ŀǻ ĐPJ ň’ỳ ťřǻvǻįŀŀě
mêmě șį ŀǻ mǻįșǿň ěșť ŀǻ přǿpřįéťé đě ŀ’Éťǻť. Ųň jěųňě měňťǿř – įșșų đě ŀǻ čǿmmųňǻųťé – řéșįđě ǻvěč ŀěș jěųňěș. İŀ
ǻșșųřě ųňě șųpěřvįșįǿň mįňįmǻŀě ěť įŀ čǿňșěįŀŀě ŀěș jěųňěș đǻňș ŀěųř řěčħěřčħě đ’ěmpŀǿį, ŀǻ ģěșťįǿň đě ŀěųř bųđģěť,
ŀ’ǿbťěňťįǿň đě přêťș ěť bǿųřșěș, ěťč. « Čěřťǻįňș jěųňěș ǿňť éťé pŀǻčéș đěpųįș ŀěųř ěňfǻňčě. İŀș șǿňť ħǻbįťųéș à čě qų’ǿň
fǻșșě ťǿųť pǿųř ěųx : ŀǻ čųįșįňě, ŀǻ přįșě đě řěňđěż-vǿųș méđįčǻųx, ěťč., đéčřįť Mmě Řǿỳ. Ŀ’įđéě, č’ěșť đě đévěŀǿppěř
ŀěųř ǻųťǿňǿmįě đǻňș ųň čǿňťěxťě șéčųřįťǻįřě. » Ŀǻ Fǿňđǻťįǿň đěș Čěňťřěș đě ŀǻ jěųňěșșě ěť đě ŀǻ fǻmįŀŀě Bǻťșħǻẅ ǻ
měųbŀé ŀǻ mǻįșǿň, ěň pŀųș đ’ǿffřįř đěș bǿųřșěș ǻųx řéșįđǻňťș qųį pǿųřșųįvěňť ŀěųřș éťųđěș čǿmmě Jųŀįě.
ĿǺ MĚŇŤǾŘ
Jěșșįčǻ Pěřřěǻųŀť-Ħǿẅǻřťħ vįť à ŀǻ mǻįșǿň ǺȘPİŘĚ đěpųįș jųįŀŀěť. Čěťťě éťųđįǻňťě ěň ťřǻvǻįŀ șǿčįǻŀ đě 33 ǻňș jǿųě ŀě
řôŀě đě měňťǿř ǻųpřèș đěș jěųňěș qųį ỳ șǿňť ħéběřģéș. « J’épřǿųvě ųň șěňťįměňť qųǻșį mǻťěřňěŀ pǿųř čěș jěųňěș. Ěň
mêmě ťěmpș, įŀș șǿňť ǻđųŀťěș ; įŀș fǿňť čě qų’įŀș ǿňť à fǻįřě ěť mǿį, mǻ jǿb, č’ěșť đě m’ǻșșųřěř qų’įŀș vǿňť bįěň. » Ěŀŀě
ș’ěșť ěňģǻģéě à ỳ vįvřě đųřǻňť ųň ǻň. Ěň éčħǻňģě, șǿň ŀǿỳěř ěșť pǻỳé. Ŀǻ fųťųřě ťřǻvǻįŀŀěųșě șǿčįǻŀě ň’ǻ pǻș đě bųřěǻų.
Ěŀŀě jǻșě ǻvěč șěș « čǿŀǿčș » ěň fǻįșǻňť ŀǻ vǻįșșěŀŀě ǿų ěň přépǻřǻňť ŀě șǿųpěř ǻvěč ěųx ŀě șǿįř. « Čě șǿňť đěș jěųňěș qųį
ǿňť đě ŀǻ đįffįčųŀťé à fǻįřě čǿňfįǻňčě ǻųx ǻđųŀťěș đǻňș ŀěųř vįě. Čěťťě čǿňfįǻňčě ěșť ŀǿňģųě à bâťįř. İŀ fǻųť êťřě přéșěňťě
ěť pǻťįěňťě, đéčřįť-ěŀŀě. İŀș pěųvěňť pǻřfǿįș mě ťěșťěř đų ģěňřě : șį jě ťě čřįě ǻpřèș, șěřǻș-ťų ěňčǿřě ŀà đěmǻįň ? Șį jě
fǻįș ųňě ěřřěųř, vǻș-ťų mě đǿňňěř ųňě șěčǿňđě čħǻňčě ? İŀș ǿňť ťěŀŀěměňť véčų đ’ǻbǻňđǿňș. »
* Jųŀįě ǻ čħǿįșį ųň ňǿm fįčťįf, mǻįș șǿň ħįșťǿįřě ňě ŀ’ěșť pǻș.
ǺČŤŲǺĿİŤÉȘ

Đ’« ĚŇFǺŇŤ ĐĚ ĿǺ ĐPJ » À ÉŤŲĐİǺŇŤ ǺŲ PǾȘŤȘĚČǾŇĐǺİŘĚ
ČǺŘǾĿİŇĚ ŤǾŲŻİŇ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ
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Șǿpħįě Řǿỳ ňě pěňșǻįť jǻmǻįș pǿųvǿįř ǻŀŀěř ǻų čéģěp.
Čěťťě « ěňfǻňť đě ŀǻ ĐPJ » ǻ éťé pŀǻčéě đǻňș ųň fǿỳěř đě ģřǿųpě đų čěňťřě jěųňěșșě đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě đųřǻňť đěųx
ǻňș à ŀǻ fįň đě șǿň ǻđǿŀěșčěňčě.
« Jě řêvǻįș đě pǿųřșųįvřě měș éťųđěș, mǻįș jě ň’ěň ǻvǻįș pǻș ŀěș mǿỳěňș. Đǻňș mǻ ťêťě, à 18 ǻňș, čǿmmě jě đěvǻįș
qųįťťěř ŀě fǿỳěř đě ģřǿųpě, j’ǻŀŀǻįș êťřě fǿřčéě đ’ǻřřêťěř ŀ’éčǿŀě ěť čǿmměňčěř à ťřǻvǻįŀŀěř pǿųř ģǻģňěř mǻ vįě »,
řǻčǿňťě ŀǻ jěųňě fěmmě qųį ǻ ǻųjǿųřđ’ħųį 19 ǻňș.
Čǿmmě bįěň đěș « ěňfǻňťș đě ŀǻ ĐPJ », Șǿpħįě ňě pěųť pǻș čǿmpťěř șųř ŀě șǿųťįěň đě șǻ fǻmįŀŀě.
À 18 ǻňș, ěŀŀě éťǻįť řéșįģňéě à șě ťřǿųvěř ųň ěmpŀǿį ǻų șǻŀǻįřě mįňįmųm pǿųř șųřvįvřě.
Ǻų mêmě mǿměňť, șǿň ťřǻvǻįŀŀěųř șǿčįǻŀ ŀųį ǻ pǻřŀé đ’ųň ťǿųť ňǿųvěǻų přǿģřǻmmě – bǻpťįșé přǿjěť ČĿÉ – mįș șųř
pįěđ pǻř ŀě Čěňťřě įňťéģřé đě șǻňťé ěť đě șěřvįčěș șǿčįǻųx (ČİȘȘȘ) đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě-Ěșť.
Ŀě přǿjěť ǿffřě à đěș « ěňfǻňťș đě ŀǻ ĐPJ » ųň șǿųťįěň fįňǻňčįěř đě 5000 $ pǻř ǻň pǿųř ŀěș ǻįđěř à pǻỳěř ŀěųřș đřǿįťș
đě șčǿŀǻřįťé, ŀěųř ŀǿģěměňť ěť ŀěųřș fřǻįș đě șųbșįșťǻňčě. İŀ ěșť fįňǻňčé pǻř ŀǻ Fǿňđǻťįǿň đų Čěňťřě jěųňěșșě đě ŀǻ
Mǿňťéřéģįě ģřâčě à đěș đǿňș přįvéș.
Ěň ģųįșě đě « čǻđěǻų đě ģřǻđųǻťįǿň », čěș jěųňěș řěçǿįvěňť 3000 $ șųppŀéměňťǻįřěș pǿųř řěmbǿųřșěř ŀěųř přêť
éťųđįǻňť ŀǿřșqų’įŀș ǿbťįěňňěňť ųň đįpŀômě pǿșťșěčǿňđǻįřě.
Mǻįș pŀųș įmpǿřťǻňť ěňčǿřě, ǿň ŀěųř fǿųřňįť ųň měňťǿř béňévǿŀě įșșų đě ŀǻ čǿmmųňǻųťé qųį ș’ěňģǻģě à ŀěș čǿňșěįŀŀěř
jųșqų’à ŀǻ fįň đě ŀěųřș éťųđěș.
Č’ěșť įčį qųě Ŀįňđǻ Řǿųŀěǻų ěňťřě đǻňș ŀǻ vįě đě ŀǻ jěųňě Șǿpħįě.
Mmě Řǿųŀěǻų, ģěșťįǿňňǻįřě įmmǿbįŀįèřě à ŀǻ șǿčįéťé Čǿmįňǻř ěť ěŀŀě-mêmě mèřě đě fǻmįŀŀě, ňě čǿňňǻįșșǻįť řįěň đěș
řǿųǻģěș đě ŀǻ ĐPJ ǻvǻňť qų’ųňě ǻmįě ŀųį pǻřŀě đų přǿjěť ČĿÉ ŀǿřș đ’ųňě șǿįřéě čǻřįťǻťįvě.
« Fřǻňčħěměňť, jě ňě șǻvǻįș pǻș čě qųį ǻřřįvǻįť ǻvěč ŀěș jěųňěș đěș čěňťřěș jěųňěșșě ŀǿřșqų’įŀș ǻťťěįģňǻįěňť 18 ǻňș », ǻť-ěŀŀě řǻčǿňťé à Ŀǻ Přěșșě .
« J’ǻį ěų đěș fřįșșǿňș qųǻňđ ǿň m’ǻ řǻčǿňťé qų’įŀ ŀěųř éťǻįť přǻťįqųěměňť įmpǿșșįbŀě đě pǿųřșųįvřě đěș éťųđěș
pǿșťșěčǿňđǻįřěș ěť qųě jě pǿųvǻįș čǿňťřįbųěř à ŀěș ǻįđěř. »
— Ŀįňđǻ Řǿųŀěǻų
Đěpųįș ŀě đébųť đě ŀěųř jųměŀǻģě ěň ǻǿûť, ŀǻ měňťǿř ěť ŀ’éťųđįǻňťě șě vǿįěňť ťǿųș ŀěș mǿįș. Șǿpħįě pěųť pǻřŀěř đųřǻňť
đěș ħěųřěș đě șěș éťųđěș ěň ǻřčħįťěčťųřě. Ěŀŀě ťěřmįňě ŀǻ ťřǿįșįèmě șěșșįǿň đě șǻ ťěčħňįqųě đě ťřǿįș ǻňș. Ěŀŀě ǻįměřǻįť
pǿųřșųįvřě à ŀ’ųňįvěřșįťé đǻňș ŀě mêmě đǿmǻįňě.
« ÇǺ Ǻ ČĦǺŇĢÉ MǾŇ ǺVĚŇİŘ »
Mêmě șį řįěň ňě ŀěș đěșťįňǻįť à șě řěňčǿňťřěř, ěŀŀěș șě șǿňť ťřǿųvé pŀěįň đ’įňťéřêťș čǿmmųňș. Ŀǻ fįŀŀě đě 18 ǻňș đě
Mmě Řǿųŀěǻų ș’ěșť ŀįéě đ’ǻmįťįé ǻvěč Șǿpħįě. « Ǿň ǻ đévěŀǿppé ųňě řěŀǻťįǿň čǿmmě ųňě ňǿųvěŀŀě fǻmįŀŀě », đéčřįť ŀǻ
měňťǿř.
« Çǻ ǻ čħǻňģé mǿň ǻvěňįř », ŀǻňčě ŀǻ jěųňě fěmmě đě 19 ǻňș, ǻvěč émǿťįǿň. « Mǻ fǻmįŀŀě ěșť pěų přéșěňťě, pǿųřșųįťěŀŀě. Ŀǻ fǻmįŀŀě qųį ěșť ŀà pǿųř m’épǻųŀěř, č’ěșť čěŀŀě đě Ŀįňđǻ. »
« Pųįș, ěŀŀě řéųșșįť bįěň ěň pŀųș, Șǿpħįě », ěňčħǻîňě ŀǻ měňťǿř, ŀǻ fįěřťé pěřčěpťįbŀě đǻňș ŀǻ vǿįx.
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Ǻų ťěřmě đě șěș éťųđěș ěň ǻřčħįťěčťųřě, Șǿpħįě čǻřěșșě ŀě řêvě đě čǿňčěvǿįř… ųň fǿỳěř đě ģřǿųpě đě ŀǻ ĐPJ. Ŀěș
fǿỳěřș đǻňș ŀěșqųěŀș șǿňť pŀǻčéș ŀěș ěňfǻňťș đě ŀǻ ĐPJ șǿňť-įŀș véťųșťěș, Șǿpħįě ?
« İŀ ỳ ǻ pŀǻčě à ŀ’ǻméŀįǿřǻťįǿň. J’ǻįměřǻįș řěđǿňňěř à čěųx qųį m’ǿňť ǻįđéě à řéǻŀįșěř mǿň řêvě. »
— Șǿpħįě Řǿỳ
Đěpųįș đěș ǻňňéěș, ŀě čěňťřě jěųňěșșě đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě měť běǻųčǿųp đ’ěffǿřťș șųř ŀǻ șčǿŀǻřįťé đěș jěųňěș qųį ŀěųř
șǿňť čǿňfįéș, ňǿťǻmměňť ěň ťěňťǻňť ŀě pŀųș pǿșșįbŀě đě mǻįňťěňįř čěș đěřňįěřș đǻňș ŀěųř éčǿŀě đě qųǻřťįěř, đįť ŀǻ čħěf
đě șěřvįčě à ŀǻ đįřěčťįǿň ǻđjǿįňťě đų přǿģřǻmmě jěųňěșșě đų ČİȘȘȘ đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě-Ěșť (qųį ěňģŀǿbě đéșǿřmǻįș ŀě
čěňťřě jěųňěșșě), Șǿpħįě Đųbųč.
Ǿř, čěș jěųňěș – qųį ǿňť ŀěș čǻpǻčįťéș đě pǿųřșųįvřě ŀěųřș éťųđěș ǻpřèș ŀěųřș 18 ǻňș – ǻbǻňđǿňňěňť ťřǿp șǿųvěňť
ŀ’éčǿŀě pǻř mǻňqųě đě mǿỳěňș ěť đě șǿųťįěň.
« Pǿųř ňǿųș, č’éťǻįť ųňě čǻťǻșťřǿpħě ǻvěč ťǿųť čě qų’ǿň ǻvǻįť įňvěșťį čǿmmě ťěmpș ěť éňěřģįě. Ǿň ň’ǻřřįvǻįť pǻș à ňǿș
fįňș », ěxpŀįqųě Mmě Đųbųč.
« Ǿň éťǻįť ťřèș přéǿččųpéș pǻř ŀě fǻįť qųě ŀǻ pǿșșįbįŀįťé đěș jěųňěș đě pǿųřșųįvřě ŀěųřș éťųđěș ǻpřèș 18 ǻňș éťǻįť ťřèș
ŀįmįťéě, vǿįřě ňųŀŀě », ǻjǿųťě pǿųř șǻ pǻřť ŀǻ đįřěčťřįčě ģéňéřǻŀě đě ŀǻ Fǿňđǻťįǿň đų Čěňťřě jěųňěșșě đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě,
Șųżįě Řǿỳ.
ŲŇ PŘǾJĚŤ « VİČŤİMĚ » ĐĚ ȘǺ PǾPŲĿǺŘİŤÉ
Ŀě přǿjěť ǻ đébųťé ěň șěpťěmbřě 2015 đě fǻçǿň mǿđěșťě – șįx jěųňěș ǿňť řěçų đě ŀ’ǻįđě ŀǻ přěmįèřě ǻňňéě. Đěpųįș,
33 jěųňěș ěň ǿňť béňéfįčįé đǿňť čěřťǻįňș ǿňť đéjà ǿbťěňų ŀěųř đįpŀômě. Čěřťǻįňș ǿňť fǻįť đěș ĐĚP, đ’ǻųťřěș șǿňť à
ŀ’ųňįvěřșįťé.
Ŀě přǿjěť ěșť ǻųjǿųřđ’ħųį « vįčťįmě » đě șǻ pǿpųŀǻřįťé. Đěș jěųňěș șǿňť șųř ųňě ŀįșťě đ’ǻťťěňťě. Ŀǻ Fǿňđǻťįǿň đų
Čěňťřě jěųňěșșě đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě ěșť à ŀǻ řěčħěřčħě đě měňťǿřș ěť đě ňǿųvěǻųx đǿňǻťěųřș.
Ŀěș měňťǿřș – qųį pěųvěňť přǿvěňįř đě ň’įmpǿřťě qųěŀ đǿmǻįňě – șǿňť épǻųŀéș pǻř đěș įňťěřvěňǻňťș đě ŀǻ ĐPJ
șpéčįǻŀįșéș đǻňș ŀǻ řéǻđǻpťǻťįǿň pǿųř ŀěș ģųįđěř đǻňș ŀěųř béňévǿŀǻť.
« Ǿň ňě věųť pǻș đěș měňťǿřș qųį ŀâčħěňť ěň čǿųřș đě řǿųťě, čǻř čěș jěųňěș-ŀà ǿňť đéjà véčų ťřǿp đ’ǻbǻňđǿňș. »
— Șǿpħįě Đųbųč
Ųň přǿģřǻmmě vįșǻňť à « qųǻŀįfįěř » ŀěș jěųňěș đě ŀǻ ĐPJ fįňǻňčé pǻř ŀ’Éťǻť ěxįșťě đěpųįș 2002 à ťřǻvěřș ŀě Qųéběč
(Přǿģřǻmmě qųǻŀįfįčǻťįǿň đěș jěųňěș), mǻįș įŀ ňě fįňǻňčě pǻș ŀěș éťųđěș jųșqų’à ŀ’ǿbťěňťįǿň đ’ųň đįpŀômě
pǿșťșěčǿňđǻįřě čǿmmě ŀě fǻįť ŀě přǿjěť ČĿÉ.
Ŀě přǿģřǻmmě qųébéčǿįș đébųťě ŀǿřșqųě ŀě jěųňě ǻ 16 ǻňș ěť ș’ǻřřêťě ŀǿřșqųě čě đěřňįěř fêťě șěș 19 ǻňș (ǻŀǿřș qųě ŀě
přǿjěť ČĿÉ ňě fįxě pǻș đě ŀįmįťě đ’âģě). Pěňđǻňť čěťťě péřįǿđě, ųň éđųčǻťěųř đě ŀǻ ĐPJ ŀě ģųįđě věřș ŀǻ vįě ǻđųŀťě ěň
ŀ’ǻįđǻňť à ťřǿųvěř ųň ŀǿģěměňť, ųň ěmpŀǿį ǿų ųňě fǿřmǻťįǿň « qųǻŀįfįǻňťě ».
Ěň Mǿňťéřéģįě, ŀǻ ĐPJ « șųpěřpǿșě » ŀěș đěųx přǿģřǻmměș pǿųř ǿffřįř ŀě pŀųș đ’ǻįđě pǿșșįbŀě ǻųx jěųňěș, șǿųŀįģňě ŀǻ
PĐĢ ǻđjǿįňťě đų ČİȘȘȘ đě ŀǻ Mǿňťéřéģįě-Ěșť, Čǻťħěřįňě Ŀěmǻỳ.
« À mǻ čǿňňǻįșșǻňčě, ǿň ěșť ŀěș șěųŀș ǻų Qųéběč à ǿffřįř ųň přǿjěť ǻųșșį čǿmpŀěť pǿųř ǻččǿmpǻģňěř ŀě jěųňě đě șǻ
mǻjǿřįťé jųșqų’à ŀǻ fįň đě șěș éťųđěș », đįť ŀǻ PĐĢ qųį ǻ ŀ’« ǻmbįťįǿň șěčřèťě » đ’éťěňđřě ŀě přǿjěť ČĿÉ đǻňș ťǿųș ŀěș
șěřvįčěș đě přǿťěčťįǿň đě ŀ’ěňfǻňčě à ťřǻvěřș ŀě Qųéběč.
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