
  

  

  

LLEESS  VVAALLEEUURRSS  DD’’UUNN  FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONN  DDEE  LLAA  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDUU  DDRROOIITT  HHUUMMAAIINN……  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ««  PPeerrssppeeccttiivveess  SSoocciiééttaalleess  »»,,  llee  FFrraanncc--  MMaaççoonn  dduu  DDRROOIITT  

HHUUMMAAIINN,,  ss’’iimmppoossee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  aannaallyyssee  ffiinnee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  ddeess  

ffrreeiinnss  aauuxx  aavvaannccééeess  ssoocciiaalleess,,  aaffiinn  dd’’ééllaabboorreerr  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  aauu  sseerrvviiccee  dduu  PPrrooggrrèèss  ddee  

ll’’HHuummaanniittéé..  

  

AAuuccuunn  êêttrree  hhuummaaiinn  nnee  ppoouuvvaanntt  êêttrree  aauu  mmoonnddee  eett  vviivvrree  ppaarr  lluuii  sseeuull,,  llaa  vvaalleeuurr  pprreemmiièèrree  

iinnttaannggiibbllee  eesstt  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’aauuttrree..  

LLeess  FFrraannccss--MMaaççoonnss  dduu  DDrrooiitt  HHuummaaiinn,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ssoonntt  lleess  hhéérriittiieerrss  ddeess  ffoonnddaatteeuurrss  ddee  ll’’OOrrddrree  

eett  ddee  cceeuuxx  qquuii  lleess  oonntt  ssuuiivviiss..  IIllss  ssoonntt  ddoonncc  hhéérriittiieerrss  ddee  llaa  ttrraaddiittiioonn  qquuii  lleeuurr  aa  ééttéé  ttrraannssmmiissee..  IIllss  

ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn,,  vvéérriittaabbllee  ppoonntt  eennttrree  llee  ppaasssséé  eett  ll’’aavveenniirr..  IIllss  ttrraavvaaiilllleenntt,,  

iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt,,  rriicchheess  ddee  lleeuurr  ttrraaddiittiioonn  eett  aanniimmééss  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  pprroossppeeccttiivvee,,  àà  ttiisssseerr  uunn  ccaanneevvaass  uuttiillee  

aauu  pprrooggrrèèss  ddee  ll’’HHuummaanniittéé  ppoouurr  ttrraaiitteerr  ttoouutt  tthhèèmmee  ddee  rrééfflleexxiioonn  àà  llaa  lluummiièèrree  ddee  lleeuurrss  vvaalleeuurrss..  

CCee  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  llee  FFrraanncc--MMaaççoonn  dduu  DDRROOIITT  HHUUMMAAIINN  ddaannss  ssoonn  êêttrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  cc’’eesstt  

ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’eesspprriitt,,  ccoonnddiittiioonn  pprrééaallaabbllee  àà  ttoouuttee  aannaallyyssee  dd’’uunnee  qquueessttiioonn..  IIll  eesstt  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  aauuttrreess,,  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssoocciiaauuxx,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  mmoonnddiiaauuxx..  SSaa  ccaappaacciittéé  ddee  ttrraavvaaiill  ss’’aaccccoommppaaggnnee  ddee  lluucciiddiittéé  

eett  ddee  ttoolléérraannccee..  SSoouucciieeuuxx  dd’’eexxeemmppllaarriittéé  ffaaiittee  ddee  bboonn  sseennss  eett  ddee  ddiisscceerrnneemmeenntt,,  iill  ssee  vveeuutt  ppoorrtteeuurr  dd’’uunnee  

éétthhiiqquuee  ssoocciiaallee..  LLaa  ddéémmooccrraattiiee  eexxiiggee  uunnee  mmoorraallee  qquuii  ppllaaccee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eenn  lluuii  

rreeccoonnnnaaiissssaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  iinnaalliiéénnaabblleess,,  cceeuuxx  qquuii  lluuii  ssoonntt  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  llaa  DDééccllaarraattiioonn  

uunniivveerrsseellllee  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee..  LLee  FFrraanncc--MMaaççoonn  eesstt  ccoonnsscciieenntt  ddee  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  ccee  qquuii  eesstt  

mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  ccee  qquuii  sseerraa..  IIll  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  ppéénnééttrréé  dd’’hhuummaanniissmmee  eett  ppoouurr  lluuii,,  ll’’hhuummaaiinn  ddeemmeeuurree  aauu  

cceennttrree  ddee  ttoouuttee  pprrééooccccuuppaattiioonn..  

LLaa  ssoocciiééttéé  qquuee  llee  FFrraanncc--MMaaççoonn  dduu  DDRROOIITT  HHUUMMAAIINN  vveeuutt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  bbââttiirr  eesstt  cceellllee  ooùù  llee  vviivvrree  

eennsseemmbbllee  eesstt  llee  vviivvrree  ttoouuss  eennsseemmbbllee..  CC’’eesstt  ddééffeennddrree  ccee  qquuii  iinncclluutt  eett  iinnttèèggrree,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  

ddiiggnniittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ddee  ssaa  ddiifffféérreennccee..  CC’’eesstt  ffaavvoorriisseerr  ttoouuttee  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’aauuttrree  ccoonnssiiddéérréé  

ccoommmmee  uunnee  ppeerrssoonnnnee  aauuttoonnoommee,,  rreeccoonnnnuuee  lliibbrree  eett  ééggaallee  eenn  ddiiggnniittéé  eett  eenn  ddrrooiitt  àà  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess..  LLeess  

êêttrreess  hhuummaaiinnss  ssoonntt  iinntteerrddééppeennddaannttss,,  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aa  ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  llee  lliieenn  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aassssuumméé  

qquuii  rreelliiee  cchhaaccuunn  aauu  rreessttee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  iimmpplliiqquuaanntt  uunn  ddéévvoouueemmeenntt  rréécciipprrooqquuee..  LLee  FFrraanncc--MMaaççoonn  eesstt  

ccoonncceerrnnéé  ppaarr  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

LLaa  mmiixxiittéé,,  ccoonnddiittiioonn  eesssseennttiieellllee  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii  ppoouurr  llee  pprrooggrrèèss  ddee  

ll’’hhuummaanniittéé,,  rrééuunniitt  ssuurr  ttoouuss  lleess  ccoonnttiinneennttss  ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess,,  eenn  ttoouuttee  ééggaalliittéé  eett  ffrraatteerrnniittéé..  IIll  eesstt  

eesssseennttiieell  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ccee  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ddee  ll''hhuummaanniittéé  bbéénnééffiicciieenntt  ddeess  mmêêmmeess  pprréérrooggaattiivveess,,  

ddeess  mmêêmmeess  ddrrooiittss,,  ddeess  mmêêmmeess  oobblliiggaattiioonnss..  SSoonn  ccoorroollllaaiirree  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliittéé  iinndduuiitt  uunnee  ccoonncceeppttiioonn  

uunniivveerrsseellllee  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  hhuummaaiinnee  rreeppoossaanntt  ssuurr  ll’’iiddééee  dd’’uunnee  ffrraatteerrnniittéé  eennttrree  lleess  ppeeuupplleess  ddaannss  llaa  

rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ppaaiixx..  LL’’OOrrddrree  MMaaççoonnnniiqquuee  MMiixxttee  IInntteerrnnaattiioonnaall    LLEE  DDRROOIITT  HHUUMMAAIINN  vveeuutt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  

uunnee  aamméélliioorraattiioonn  mmoorraallee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  SSoonn  mmaaîîttrree  mmoott  eesstt  ccoossmmooppoolliittiissmmee..  PPlluuss  qquu’’uunnee  oobbééddiieennccee,,  

ll’’OOrrddrree  ss’’iilllluussttrree  ppaarr  uunn  rreessppeecctt  iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddee  vvaalleeuurrss  uunniivveerrsseelllleess..  UUnn  FFrraanncc--MMaaççoonn  dduu  DDRROOIITT  

HHUUMMAAIINN  ssee  sseenntt  aavvaanntt  ttoouutt  cciittooyyeenn  dduu  mmoonnddee..  

LLee  FFrraanncc--MMaaççoonn  dduu  DDRROOIITT  HHUUMMAAIINN  ttéémmooiiggnnee  dd’’uunnee  vviissiioonn  vvoolloonnttaarriissttee  ccaarr  iill  ccrrooiitt  eenn  uunn  

êêttrree  hhuummaaiinn  mmaaîîttrree  ddee  ssoonn  ddeevveenniirr  ppaarrccee  qquuee  ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  llaa  ppeerrffeeccttiibbiilliittéé  ddee  llaa  ddiimmeennssiioonn  hhuummaaiinnee  eenn  

cchhaaccuunn..  
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LLaa  ccrrééaattiivviittéé  rrééppoonndd  àà  uunn  ddeevvooiirr  ::  cceelluuii  dd’’iinnnnoovveerr,,  dd’’iinnvveenntteerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ddee  

nnoottrree  tteemmppss..  

LLee  pprrooggrrèèss  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  mmaarrcchhee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  vveerrss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ssoolluuttiioonnss  

ppoolliittiiqquueess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  àà  cchhaaccuunn  ddee  ttrroouuvveerr  llee  bboonnhheeuurr  aauuqquueell  iill  aassppiirree  eett  qquuii  ssooiitt  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  

cceelluuii  ddeess  aauuttrreess..  LL’’iiddééee  ddee  pprrooggrrèèss  eesstt  iinnccoommppaattiibbllee  aavveecc  ttoouuttee  nnoottiioonn  ddee  vviioolleennccee..  LLee  pprrooggrrèèss  ddee  

ll’’HHuummaanniittéé  ppoossttuullee  uunn  ttrraavvaaiill  ssuurr  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  ttrraadduuiitt  ppaarr  ddeess  mmaanniippuullaattiioonnss,,  ddeess  ddéécchhééaanncceess,,  ddeess  

aaggrreessssiioonnss  eett  ddeess  gguueerrrreess..  

LLaa  ccoonncceeppttiioonn  hhuummaanniissttee  dduu  pprrooggrrèèss  eett  ddee  ll’’uuttooppiiee  ssoocciiaallee  ssuuppppoossee  llaa  cceerrttiittuuddee  eenn  llaa  

ppeerrffeeccttiibbiilliittéé  ddee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn..  CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  ooppttiimmiissttee  rreeffuussee  llaa  rrééssiiggnnaattiioonn,,  llaa  ssoouummiissssiioonn  àà  uunn  oorrddrree  

iinnéélluuccttaabbllee  eett  ccoonnssiiddèèrree  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  ccoommmmee  uunn  êêttrree  lliibbrree  eenn  ccaappaacciittéé  ddee  ffaaiirree  sseess  pprroopprreess  cchhooiixx..  

ŒŒuuvvrreerr  aauu  PPrrooggrrèèss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé,,  cc’’eesstt  ccuullttiivveerr  ll’’uuttooppiiee  lluummiinneeuussee  ddee  ggéénnéérroossiittéé,,  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  bboonnhheeuurr  

uunniivveerrsseellss..  

NNOOSS  PPRRIINNCCIIPPEESS  

LLaa  JJuussttiiccee  vveeuutt  ddiirree  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  aauuttrreess,,  llee  jjuussttee  eett  llee  bbiieenn  ssoonntt  ccee  àà  qquuooii  uunn  FFrraanncc--

MMaaççoonn  aassppiirree..  

LL’’EEqquuiittéé,,  ggaarraannttiiee  ccoonnttrree  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ppoouuvvooiirr  aarrbbiittrraaiirree,,  eesstt  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  

ééggaall  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ((aaccqquuiittaass  ==  ééggaalliittéé))..  EEllllee  mmeett  eenn  lluummiièèrree  ll’’iinnéévviittaabbllee  iimmppeerrffeeccttiioonn  ddeess  rrèègglleess  dduu  

ddrrooiitt  eett  hhuummaanniissee  llaa  jjuussttiiccee  ffoorrmmeellllee..  EEllllee  eesstt  ffiiddéélliittéé  aauu  rreessppeecctt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee..  EEllllee  ss’’aappppuuiiee  

ssuurr  uunnee  éétthhiiqquuee  eett  nnoonn  ssuurr  llaa  ffaasscciinnaattiioonn  dd’’uunn  oorrddrree  jjuurriiddiiqquuee..  EEllllee  aassppiirree  àà  cceettttee  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee  ddaannss  

ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ddûû  àà  cchhaaccuunn,,  ppoouurr  tteennddrree  aauu  pprrooggrrèèss  ddee  ll’’HHuummaanniittéé..  

LLaa  LLaaïïcciittéé  rraapppprroocchhee  lleess  iinnddiivviidduuss  aauu  ddeellàà  ddee  lleeuurrss  ccoonnvviiccttiioonnss  eett  ddaannss  lleeuurr  hhuummaanniittéé  ttoouutt  

ssiimmpplleemmeenntt..  EEllllee  aa  ppoouurr  pprriinncciippee  llee  rreessppeecctt  aabbssoolluu  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ccoonnsscciieennccee..  EEsspprriitt  ccrriittiiqquuee  eett  

lliibbeerrttéé  ddee  ppeennsseerr  ssoonntt  lleess  ffoonnddeemmeennttss  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaaïïcciittéé..  EEllllee  rreenndd  ppoossssiibbllee  llaa  nnoottiioonn  dd’’ééggaalliittéé  ddeess  

cchhaanncceess,,  vvéérriittaabbllee  cciimmeenntt  ssoocciiaall  eett  cciivviiqquuee..  EEllllee  ccoonnssttiittuuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  PPAAIIXX..  

LLee  rreeggaarrdd  mmaaççoonnnniiqquuee  qquuee  llee  FFrraanncc--MMaaççoonn  dduu  DDrrooiitt  HHuummaaiinn  ppoorrttee  ssuurr  ttoouuttee  cchhoossee  eesstt  ééccllaaiirréé  

ppaarr  lleess  ttrrooiiss  vvaalleeuurrss  ddee  nnoottrree  ddeevviissee  ::  LLiibbeerrttéé,,  ÉÉggaalliittéé,,  FFrraatteerrnniittéé..  

NNoottrree  ddeevviissee,,  qquuii  eesstt  aauussssii  cceellllee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  FFrraannççaaiissee,,  eesstt  ppoorrtteeuussee  dd’’uunn  iiddééaall  ddee  

ppaaiixx,,  uunn  iiddééaall  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  hhuummaanniittéé  qquuii  pprrooggrreessssee  ddaannss  ssaa  ddiimmeennssiioonn  hhuummaaiinnee..  LLee  FFrraanncc--

MMaaççoonn  dduu  DDRROOIITT  HHUUMMAAIINN  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssee  vveeuutt  ggaarraanntt  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ssuuffffiissaammmmeenntt  ssûûrree  dd''eellllee  mmêêmmee  

ppoouurr  êêttrree  ggéénnéérreeuussee  eett  oouuvveerrttee..  

IIll  rreevveennddiiqquuee  ll’’iinnvviioollaabbiilliittéé  ddee  ttoouuttee  LLiibbeerrttéé  iinnddiivviidduueellllee  ::  lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn,,  lliibbeerrttéé  aabbssoolluuee  

ddee  ccoonnsscciieennccee  eett  lliibbeerrttéé  ddee  ddiissppoosseerr  ddee  ssooii..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  ssoonn  ccoommbbaatt  cc’’eesstt  dd’’aabboorrdd  llee  ccoommbbaatt  ppoouurr  llaa  

lliibbeerrttéé  ddee  ll’’aauuttrree  eett  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  cceeuuxx  qquuii  tteenntteenntt  ddee  ll’’aalliiéénneerr..  

IIll  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  rraacciissmmee  eett  ll’’eexxcclluussiioonn..  IIll  ddeemmaannddee  ll’’EEggaalliittéé  ggrrââccee  àà  llaaqquueellllee  cchhaaccuunn  ppeeuutt  

ddéévveellooppppeerr  sseess  ffoorrcceess  eett  sseess  ttaalleennttss  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  dd’’aauuttrruuii..  

LLaa  FFrraatteerrnniittéé  eesstt  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé,,  ddee  ll’’ÉÉggaalliittéé,,  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeevvooiirrss,,  ddaannss  llaa  ppaaiixx  eett  

ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee..  EEttaabblliirr  llaa  ffrraatteerrnniittéé  ccoommmmee  mmooddee  pprreemmiieerr  ddee  rreellaattiioonn,,  cc’’eesstt  ssee  mmeettttrree  eenn  ccaappaacciittéé  ddee  

ssaavvooiirr  ddoonnnneerr,,  rreecceevvooiirr  eett  ppaarrttaaggeerr..  

LLee  rreeggaarrdd  qquuee  lleess  FFrraannccss--MMaaççoonnss  dduu  DDrrooiitt  HHuummaaiinn  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  nnoottrree  tteemmppss  

eesstt  ééccllaaiirréé  ppaarr  lleess  vvaalleeuurrss  qquuii  lleess  rraasssseemmbblleenntt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’OOrrddrree,,  vvaalleeuurrss  iinnssccrriitteess  ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  

ddee  pprriinncciippee  ddee  lleeuurr  CCoonnssttiittuuttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  ccllaaiirree  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  cceess  vvaalleeuurrss  

ffoonnddaammeennttaalleess  qquu’’iillss  eennggaaggeenntt  lleeuurr  rrééfflleexxiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee..  

  

  

  


