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2015. március 22-én tartották a franciaországi megyei választások első, egy héttel 
később pedig a második fordulóját. A voksolás egyik fontos tétje az évi 75 milli-
árd euróval gazdálkodó tanácstestületek összeállítása és a vezetőség kiválasztása 
volt. E megyei szerveknek a helyi szintű döntésekben óriási súlyuk van, és a hely-
hatóságok után a választópolgárokkal legközvetlenebbül érintkező hatóságoknak 
számítanak. Nem véletlen tehát, hogy belpolitikai szempontból a szavazás kimene-
tele kiemelkedő jelentőségű. Összesen 18.192 jelölt versengett a 4.108 helyért. Az 
eredmények bemutatása ezért kiváló lehetőséget ad a francia politikai erőviszonyok 
jelenlegi állapotának felmérésére és óvatos prognózisok megfogalmazására. Két 
évvel az elnökválasztások előtt, a belső társadalmi és gazdasági nehézségekkel, sú-
lyos kihívásokkal küzdő Franciaországban ez a voksolás fokozott jelentőséggel bír. 
Ezt jól mutatja már az intenzív kampány, amely a két forduló között sem gyengült, 
illetve az a tény, hogy – a várakozásokkal ellentétben – a szavazáson részt vevők 
száma a négy évvel ezelőttihez viszonyítva növekedést mutatott. Az első fordulóban 
az urnáktól távol maradók aránya 49,83 százalék volt, szemben a 2011-ben mért 
55,68 százalékkal. A második forduló 49,98 százalékos részvétel mellett zajlott, míg 
2011-ben a szavazók 44,71 százaléka járult az urnákhoz.

A válAsztást megelőző fontosAbb reformok

Még mielőtt mélyebb elemzésnek vetjük alá a március 22-én és 29-én szü-
letett eredményeket, érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy a megyei 
és a regionális választási rendszer komoly reformokon ment keresztül az 

elmúlt években. Többek között Nicolas Sarkozy elnöksége idején vezették be azokat 
a változtatásokat, amelyek alapján például már egy éve, azaz 2014 márciusában 
meg kellett volna rendezni a voksolást. A 2012-ben tartott elnökválasztások után 
azonban a Szocialista Párt (Parti socialiste, PS) az akkori jogszabályok módosítását 
kezdeményezte, s ez vezetett a megyei választások dátumának megváltoztatásá-
hoz is. A 2013-ban megszületett (2013-403. számú) törvény egy évvel elodázta azt, 
és a területi beosztásokat is módosította: 4000-ről 2054-re csökkentette a kan-
tonok számát. Újításnak számított továbbá, hogy a pártoknak körzetenként nem 
egy, hanem két jelöltet kellett állítaniuk: minden alkalommal kötelezően egy férfit 
és egy nőt, hogy a nemek közötti egyenlőség teljes mértékben érvényesülhessen. 
Így a választók egy párosra, ún. „binomra” voksoltak. Itt jegyzendő meg, hogy a 
változtatások nyomán a szavazások eredményeként olyan megyei közgyűlések jöt-
tek létre, amelyek az összetételüket illetően jelentősen eltértek a korábbiaktól. Ez 
a különbség főleg az életkor és a foglalkozás szempontjából jelentős. A 2011-ben 
alakult közgyűlések tagjainál fiatalabb és inkább a korábban a versenyszférában 
tevékenykedő személyek kaptak bizalmat 2015-ben.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy – a korábbiaktól eltérően – a regionális 
szintű választások időpontját leválasztották a megyeiről. Ez utóbbi voksolást 2015. 

http://elections.interieur.gouv.fr/departementales-2015/
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225&dateTexte=&categorieLien=id
http://s2.lemde.fr/image/2015/03/31/534x0/4606931_6_8c9e_comparaison-entre-les-anciens-et-les-nouveaux_96147ce72d2adc1a2e2ce8992da458d1.png
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december 6-án és 13-án tartják majd, s az lesz a francia politikai elit utolsó meg-
mérettetése a 2017-es elnökválasztások előtt. A régiók határai, jelentős viták után, 
szintén megváltoztak, ami az ellenzék szerint elsősorban a Szocialista Párt érdekeit 
szolgálta.

„Hisztérikus kAmpány Az első forduló előtt”

A voksolást megelőző hetekben szokatlanul élénk kampány zajlott. A minisz-
terelnök, Manuel Valls frontálisan támadt a Nemzeti Frontra (Front national, 
FN), kijelentve, hogy amitől a legjobban retteg, az Marine Le Pen pártjának a 

győzelme. A szocialista politikus nem győzte hangsúlyozni, hogy a francia társa-
dalmat fel kell rázni, hogy fel tudja venni a küzdelmet a szélsőjobboldali veszéllyel 
szemben. A miniszterelnök a legkíméletlenebb szavakkal ostorozta a Nemzeti 
Frontot és politikusait. Többször is hivatkozott az IFOP nevű francia közvélemény-
kutató cég februári felméréseire, amelyek Marine Le Pen pártját már 30 százalékot 
elérő, s így az ország legerősebb pártjának és a megyei választások befutójának 
prognosztizálták. Manuel Valls a 2014 májusában tartott európai parlamenti vá-
lasztások eredményével riogatta a szavazópolgárokat, amikor is a Nemzeti Front 
24,86 százalékot szerzett, míg kormányzó erők csak 13,98 százalékot kaptak.

A francia miniszterelnök éles hangvétele és inkább agresszívnak mondható 
kampánya mögött minden bizonnyal a szocialistákra nézve továbbra is kedvezőtlen 
népszerűségi adatok is szerepet játszhattak. Március közepén François Hollande 
15 százalék körüli támogatottságot élvezett, Manuel Valls pedig 45 százalékost. 
A Szocialista Pártnak a Nemzeti Fronttal szembeni heves kritikája felháborodást 
szült az ellenzéki pártok – a Népi Mozgalom Uniója (Union pour un Mouvement 
Populaire, UMP), illetve a Függetlenek és Demokraták Uniója (Union des démocrates 
et indépendant, UDI) – körében. Véleményük szerint ugyanis Manuel Valls François 
Mitterrand elnök korábbi taktikáját alkalmazza, amikor a Nemzeti Fronttal riogat, de 
alapvető célja a jobbközép erők gyengítése.

Maga Sarkozy, a volt államfő, aki jelenleg az UMP elnöke, néhány héttel a válasz-
tások előtt kijelentette, hogy „aki az FN-re szavaz az első fordulóban, az a Szocialista 
Pártot támogatja akaratlanul is a másodikban”. Sarkozy a Marine Le Pen által hasz-
nált „UMPS” kifejezésre utalva (amely az UMP és a PS „koalícióját” jelenti) szlogenné 
tette az „FNPS” rövidítést. A Nemzeti Front elnök asszonya a két klasszikus párt 
túlzott érdekazonosságának, klientúráik szoros kapcsolatainak emlegetésével, 
lényegében a két politikai formáció egybemosásával próbálta mozgósítani a szava-
zókat a maga oldalán. A volt francia elnök a szélsőjobb és a hatalmon lévők közötti 
titkos egyezkedések vizionálásával kívánta mobilizálni a támogatóit.

Sarkozy kijelentései komoly felháborodást szültek a szocialisták soraiban, de 
a volt államfő azt állította, hogy a 2015. február 1-jén és 8-án Doubs-ban tartott 
időközi helyhatósági választások is az ő nézetét támasztották alá. A volt francia 

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/03/08/manuel-valls-considere-que-le-fn-peut-gagner-l-election-presidentielle-des-2017_4589494_823448.html
http://www.20minutes.fr/politique/1562502-20150315-sondage-34-francais-mecontents-hollande-plus-moitie-valls
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elnök kezdetektől azt hangoztatja, hogy egyetlen településen sem hajlandó az FN-
nel együttműködni. Ezzel párhuzamosan megpróbált olyan témákat is napirendre 
venni, amelyek a szélsőjobboldali választókat is meg tudja szólítani. Így például 
kampánytéma lett az a kérdés, hogy az állami iskolákban a sertésből készült étele-
ket helyettesítsék-e más menüvel. Sarkozy többek között azt nyilatkozta, hogy akit 
vallási meggyőződése miatt zavar a közétkeztetésben felszolgált étel, az jobb, ha 
felekezeti magániskolát választ.

A kampány legnagyobb nyertesének a Nemzeti Front tűnt, mert a klasszikus 
pártoknak az ellenük intézett támadásai állandóan lehetőséget teremtettek a 
Marine Le Pen vezette politikai formáció sajtómegjelenésének, illetve a közvé-
lemény-kutatások is azt jelezték, hogy például az UMP választók 42 százaléka 
hajlandóságot mutatott arra, hogy a helyi voksoláson a szélsőjobboldali pártra 
szavazzon. A francia baloldal és a jobbközép pártok körében tapasztalható súlyos 
belső megosztottságok is inkább az FN győzelmét valószínűsítették.

nem várt eredmények március 22-én

Az első forduló eredményei nem teljesen a várakozásoknak megfelelően 
alakultak. Országos szinten az UMP–UDI és a MoDem alkotta jobbközép 
pártkoalíció kapta a legtöbb szavazatot: az összes voks 29,4 százalékát. 

A szavazatok negyedét (25,2 százalékot) a Nemzeti Front kapta, míg a jelenleg 
kormányzó Szocialista Párt 21,8 százalékot szerzett. A szélsőbaloldali erőket ösz-
szefogó, Jean-Luc Mélanchon vezette Baloldali Front (Front de gauche, FG) 6,1 
százalékot, a PS volt koalíciós partnere, a francia zöld párt (Europe Écologie – Les 
Vert, EELV) 2 százalékot szerzett az első fordulóban. Ez utóbbi politikai formáció, 
amely egészen 2014 áprilisáig részt vett az ország kormányzásában, a kantonok 90 
százalékában a korábbi szövetségesével szemben indult. Mindez rámutatott arra, 
hogy a PS azon reménye, hogy a korábbi koalíciós partnerét és vele a választók egy 
kisebb csoportját vissza lehetne szerezni, egyre kevésbé tűnik valós opciónak.

Szinte minden elemzés rámutatott arra a tényre, hogy a „demokratikus” balolda-
li, illetve a – Nemzeti Fronton kívüli – jobboldali blokk közel azonos eredményt ért 
el: a szavazók 36,8 százaléka a baloldali pártokat favorizálta, 36,5 százalékuk pedig 
a jobboldaliakat. Az eredmények mélyebb vizsgálatakor megállapítható, hogy a PS 
szereplése – a nyilvánvaló vereség ellenére – a várakozásoknál jobb volt. A 2014 
tavaszán rendezett európai parlamenti választásokon nyújtott teljesítményénél job-
ban szerepelt a jelenlegi kormányzó párt és a Sarkozy vezette politikai formáció is. 
Szinte szimbolikus jelentőségű eredménynek tartották egyes jobbközép ellenzéki 
pártokban, hogy az UMP volt elnöke, Patrick Devedjian Hauts-de-Seine megyében 
már az első fordulóban végleges győzelmet aratott. Megjegyzendő, hogy a térség-
ben már régóta a jobbközép pártok támogatottsága a legerősebb.
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Az első fordulóban 149 helyen sikerült a végső győztes párosokat megválaszta-
ni; közülük az UMP és szövetségesei toronymagasan emelkednek ki: 110 binomuk 
járt sikerrel. A második helyen a Szocialista Párt végzett: 32 helyen tudott olyan 
jelölteket állítani, akiket már március 22-én véglegesíteni lehetett. A Nemzeti Front 
párosai csak 8 esetben kaptak az első fordulóban elegendő voksot ahhoz, hogy ne 
kelljen második fordulót rendezni. Március 29-én így 1905 kantonban 3975 páros-
nak kellett ismét megmérettetnie magát. Az ő számadataik jól jellemzik a három 
vezető politikai erőt Franciaországban. A második fordulóra a legtöbb párost az 
UMP és szövetségei jelölhették, összesen 1602-t, míg a Szocialista Párt 1234, a 
Nemzeti Front pedig 1107 binommal várta a március 29-ei voksolást.

A végleges eredmények megjövendölése tekintetében jelentős bizonytalansági 
tényezőt jelentett, hogy számos helyen (összesen 278 esetben) három jelöltpáros 
között kellett a választóknak dönteniük. Több mint ezer helyen viszont csak két 
binom közül lehetett választani. 663 kantonban ez a megmérettetés a balközép és 
a jobbközép pártok közt zajlott, míg 537 esetben a Nemzeti Front és az UMP, illetve 
szövetségesei között.

Az előzetes közvélemény-kutatási adatok azt mutatták, hogy a Marine Le Pen 
vezette politikai formációra szavazók 79 százaléka lett volna hajlandó a jobbközép 
pártokat támogatni, míg 21 százalékuk a baloldalt. Megjegyzendő azonban, hogy 
– az UMP-re vagy szövetségeseire voksolókkal egyetemben – az FN támogatóinak 
is több mint 60 százaléka a távolmaradását vagy az üres szavazólapokkal történő 
protestszavazat leadását jelentette be azokban a körzetekben, ahol a saját jelöltjeik 
esélytelenek a győzelemre.

Mindezeket figyelembe véve, általában a Nicolas Sarkozy vezette politikai for-
máció győzelmét prognosztizálták a közvélemény-kutatók, nagy kérdés maradt 
ugyanakkor ennek az előnynek az aránya. Bizonytalanságok mutatkoztak a Nem-
zeti Front szereplésével kapcsolatosan is. Az előzetes várakozásokban nem zárták 
ki, hogy Marine Le Pen pártja többek között l’Aisne és Vaucluse megyében meg-
szerzi a vezetést – amire eddig nem volt példa. Meg kell jegyezni továbbá, hogy 
a szocialisták vereségének a mértékét sem lehetett előre megjósolni. Összegezve 
tehát megállapítható, hogy a második fordulóra számos megválaszolatlan kérdés 
maradt, így nem véletlen, hogy minden politikai erő a szokottnál talán aktívabbnak 
mondható kampányt próbált indítani.

A két forduló között zAjló kAmpány

A két forduló között a három vezető pártformáció különböző szlogenekkel 
és a belső ellentétek többé-kevésbé sikeres félretételével próbálta mo-
bilizálni a választókat. Marine Le Pen a Nemzeti Frontot Franciaország 

legnagyobb pártjaként állította szembe a klasszikus politikai erőkkel. Az FN ve-
zetője a pártra leadott voksok számára hivatkozott. A Nemzeti Front valóban 
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jelentős támogatottságot ért el: 5,1 millió szavazatot kapott, szemben a 3 millió 
voksot összegyűjtő UMP-vel vagy PS-szel. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 
FN valamennyi általa támogatott jelöltpárost a saját színeiben indította, míg más 
politikai formációk, mint például a két legnagyobb ellenfele, az UMP és a PS szá-
mos egyedi indulót szövetségesként kezelt, és nem követelte meg tőlük, hogy a 
támogató párt színeiben induljanak. Ráadásul a Nemzeti Front 1909 helyen indított 
saját binomot, míg a vele szemben álló nagyobb politikai formációk a szövetségi 
kapcsolataik miatt kevesebb helyen indultak.

Így tehát a Marine Le Pen által emlegetett elsőség nem teljesen szubjektív ösz-
szehasonlításon alapult. Megállapítható az is, hogy a Nemzeti Front a történelmének 
legjobb eredményét érte el, számos olyan helyen is sikerült megvetnie a lábát, ahol 
korábban még jelöltet sem tudott állítani. Mindehhez pedig még hozzátehetjük, 
hogy a francia választópolgárok körében készült felmérés szerint a megkérdezettek 
44 százaléka Marine Le Pen pártjának megerősödését kívánta.

A választás előtt rendelkezésre álló egy hét alatt a kormányzó párt megpróbál-
ta tompítani az első forduló vereségét. A francia szocialisták abban reménykedtek, 
hogy a március 29. előtt megjelenő gazdasági és munkanélküliségi adatok pozitívak 
lesznek, ami javíthatja a közhangulatot, és a baloldali voksok számát is növelheti. Az 
államháztartási hiány 2014 végére 4 százalékra csökkent, így jobb lett a kormány 
által vártnál (4,4 százalék), a munkanélküliség azonban a januári kedvezőbb érték 
után ismét növekedést mutatott. Manuel Valls miniszterelnök az egység és az ösz-
szefogás fontosságát próbálta hangsúlyozni, de ezen a területen láthatóan önmaga 
is eléggé szkeptikus maradt. A PS így elsősorban Sarkozyt támadta, aki nem volt 
hajlandó kiállni a „republikánus” kölcsönös támogatás mellett. Az UMP vezetője 
ugyanis olyan helyszíneken, ahol a jobbközép pártoknak nem volt esélyes jelöltpá-
rosuk, megtagadta a baloldal támogatását a Nemzeti Front ellen.

Sarkozy a „sem-sem” politikáját képviselte: a párt szimpatizánsait hivatalosan 
nem biztatta sem a Nemzeti Front, sem a PS támogatására. Beszédeiben minden 
esetben élesen elhatárolta magát Marine Le Pentől. Kijelentette, hogy a szélsőséges 
pártformációk, legyenek azok a baloldalon vagy a jobboldalon, ugyanolyan veszélyt 
jelentenek Franciaországra. Sarkozy például a Jean-Luc Mélanchon által vezetett 
Baloldali Frontot az FN-hez hasonlította, ami jelentős felháborodást váltott ki mind-
két fél részéről. Az UMP elnöke nem kímélte természetesen a kormányzó pártot 
sem. Olyan témákat próbált elővenni, amelyek különösen is foglalkoztatják a francia 
társadalmat, illetve a Nemzeti Frontra szavazók „elcsábítására” is alkalmasak.

Így többek között a laicitás nevében szót emelt azon tervezet ellen, mely 
szerint az államilag fenntartott iskolák közétkeztetésében vallási okokra történő 
hivatkozással opcionális menüt vezetnének be. Ugyanígy szó esett a fátyol és a 
kendő oktatási intézményen belüli viselésének megtiltásáról, a közbiztonságról, 
illetve a politikusok és a nép közötti szakadék problémájáról. Sarkozy, ismerve 
a februári közvélemény-kutatási felméréseket, egyfajta szószólója kívánt lenni a 
francia társadalomnak. A felmérések szerint ugyanis a lakosság 85 százaléka úgy 
érzi, hogy a politikai elit egyáltalán nem érti a problémáikat. Sarkozy szóba hozta 
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a bevándorlás ügyét is (a migránsokkal érkezését a franciák 69 százaléka negatí-
vumként éli meg). Végül, de nem utolsósorban az egység, a nemzet és a tekintély 
fontosságát emelte ki, mintegy Franciaország felemelkedésének megkerülhetetlen 
tényezőiként. Sarkozy megpróbálta dominálni a kampányt, és mind szövetségeseit, 
mind pedig riválisait háttérbe szorította, még ha kifelé az egységet is kommunikálta.

A második forduló eredményei

A március 29-én megtartott második forduló nem hozott lényeges meglepe-
tést, habár az elemzők a Nemzeti Front nagyobb előretörésével számoltak. 
Az UMP vezette jobbközép pártoknak a szavazatok 37,59 százalékával sike-

rült az élen végezniük; a szocialisták és szövetségeseik 25,49 százalékot kaptak, a 
Nemzeti Front pedig harmadikként 22,23 százalékot ért el. Marine Le Pen pártjának 
így csupán 62 mandátumot sikerült megszereznie a megyei tanácsokban, és a 101 
megyéből egyetlen egyben sem tudott többséget elérni.

Az UMP és szövetségesei viszont 67 megyét, a szocialisták és a hozzájuk 
kapcsolódó politikai formációk pedig 34-et kaptak. A PS-t a változás érzékenyen 
érintette. A balközép erők korábban a megyék 60 százalékát tartották a kezükben, 
most viszont csak a 40 százalékuk maradt az övék. Mindehhez hozzá kell tennünk, 
hogy szimbolikus jelentőségű helyeket is elveszítettek. Így például jobboldali kézbe 
került a François Hollande választási főhadiszállásának számító közép-francia-
országi Corrèze, illetve a Manuel Valls miniszterelnök választókörzeteként ismert, 
Párizs melletti Essonne megye, továbbá a Marseille központú Bouches-de Rhônes, 
amely 1953 óta töretlenül szocialista vezetés alatt állt.

Mindazonáltal téves lenne a sajtó által „soha nem látott szocialista vereségként” 
emlegetni ezt a választást. Mindenekelőtt azért, mert ennél súlyosabb helyzetben 
volt a párt 1992-ben, amikor csak 23 megyét tudott megtartani. A mostani két for-
duló eredményéből kitűnik, hogy a szocialisták jelöltpárosai közül azok, akik egyben 
parlamenti képviselők is, jó eredményt értek el, mert 73 százalékukat újraválasz-
tották. Megjegyzendő továbbá, hogy az 1980-as évektől észrevehető tendencia 
Franciaországban, hogy a szavazók az éppen kormányzó erőket büntetik, és min-
den választási eseménynél vereséget mérnek rájuk.

A megválasztott jelöltpárosok száma is jól mutatja a kormányzó erők relatív 
veszteségét. A balközép erők összesen 1522 főt (ebből a PS 1008-at) juttattak a me-
gyei képviseletekbe, ami nem sokkal maradt el a jobbközép pártok és támogatottaik 
eredményétől, a 2416 főtől (ebből az UMP-é 1138). Ezzel szemben a Nemzeti Front, 
annak ellenére, hogy jelentős térnyerést könyvelhetett el, a választási rendszerbe 
kódolt „fékek” miatt ténylegesen csak 62 helyet tudhat magáénak a megyékben.

A második fordulóban Marine Le Pen pártjára 4 millióan szavaztak, kevesebben, 
mint az elsőben. Ennek egyik oka az volt, hogy ahol az FN az első fordulóban kiesett, 
szavazói egy része a jobbközép jelöltekre adta a voksát. Felmérések szerint a párt 
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támogatóinak 65 százaléka így cselekedett. Az FN eredményét nagymértékben be-
folyásolta az a tény is, hogy a párttámogatás határai igen porózusak. A jobbközép 
erőkre voksolók 22 százaléka saját jelölt hiányában a Nemzeti Frontra szavazott, 
illetve 18 százalékuk a PS által támogatott jelöltekre. Annak ellenére, hogy Sarkozy 
azt kérte a választópolgároktól, hogy se az FN-t, se a baloldali erőket ne támo-
gassák, a szavazók nem követték ezt a felhívását. Így történhetett meg például az, 
hogy a második fordulóban a Nemzeti Front és a szocialista, illetve baloldali jelöltek 
„párbajai” esetén 294 helyből 274-et az utóbbi nyert el.

Mindazonáltal fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a megyei választások az egész 
országban jelentősen megerősítették Marine Le Pen pártjának a helyi szintű be-
ágyazottságát. A megválasztott jelöltpárosokból álló megyei tanácsok április 2-án 
tartandó elnökválasztásai, illetve a többségi összetétel kapcsán több helyen is 
„zavaró tényezővé” vált a Nemzeti Front, amely éreztetni fogja korántsem elhanya-
golható súlyát. Így többek között l’Aisne, Charente, Vaucluse, Gard, Tarn-et-Garrone, 
Lozère megyében akár a mérleg nyelve is lehet.

következtetések

A megyei választások eredményei alapján megállapítható, hogy 2015 márci-
usában a Nemzeti Front meg tudta erősíteni, sőt némiképp még növelni is 
tudta az erejét a 2014 májusában, az európai parlamenti voksoláson aratott 

látványos győzelmek után. Jelenleg Marine Le Pen pártja a szavazatukat tény-
legesen leadók körében 25 százalék körüli támogatottságot élvez, ami valóban 
kiemelkedően jó teljesítmény, de a francia választási rendszer nem teszi lehető-
vé, hogy ezt látványosan mandátumokká lehessen konvertálni. Ez a tény azonban 
nehezíti a párt végső célkitűzésének az elérését: a legfelsőbb hatalom, az elnöki 
pozíció megszerzését. Úgy tűnik, az FN már nem tudja a saját támogatói számát 
növelni, és a francia politikai palettán tapasztalható elszigeteltsége miatt nemigen 
tud olyan szövetségesre találni, aki át tudná billenteni a holtponton, lehetővé téve 
számára, hogy képviseleti szinten jobban reprezentálttá váljon. Mindezek alapján a 
Nemzeti Fronttal való riogatás nem látszik komolyan megalapozottnak, sőt adott 
esetben az ilyen irányú hírverés ellentétes hatást vált ki, és erősíti a szélsőséges 
radikális erőket. A megyei választások után nem úgy tűnik, hogy Marine Le Pen 
2017-re valóban komoly esélyessé válna a francia elnöki posztra. Még akkor sem, 
ha – minden valószínűség szerint – édesapja 2002-es megmérettetéséhez hason-
lóan ő is be fog jutni a második fordulóba.

Fontos megállapítani továbbá, hogy bármennyire is ellentmondásos a jelenleg 
kormányzó erők politikája, és minden eddiginél alacsonyabb az elnök, illetve a vég-
rehajtó hatalmat gyakorlók népszerűsége, a Szocialista Párt és közvetlen partnerei 
politikai súlya továbbra is meghatározó. Ez még akkor is igaz, ha a megyei választá-
sok veresége láthatóan a felszínre hozta a PS-en belüli feszültségeket. Nem szabad 

http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/01/departementales-l-enjeu-du-troisieme-tour_4607275_4355770.html
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ugyanis elfelejteni, hogy a balközép politikai formáció megválasztott képviselőinek 
a száma a különböző (megyei, helyhatósági, parlamenti) szinteken összességében 
még mindig a legmagasabb. Több mint 18.300 mandátumot birtokolnak, meg-
előzve a 15.200 főt delegáló UMP-t, illetve az 1.624 képviselővel rendelkező FN-t. 
Mindezt figyelembe véve, a francia szocialistáknak a megyei választásokon elszen-
vedett veresége, noha tény, a súlyossága azonban relatív, és elsősorban a párton 
belüli feszültségek szintjén jelent komoly kihívást.

A pontosan egy éve miniszterelnökként regnáló Manuel Valls liberális irányba 
tett lépései egyre jobban növelik a PS-en belüli elégedetlenek számát. A hangadók 
közül markánsan kiemelkedik a volt pártelnök, Lille polgármester asszonya, Martine 
Aubry. A gazdasági miniszter, Emmanuel Macron nevével fémjelzett törvény, amely 
számos gazdaságélénkítő intézkedést szeretne bevezetni, ellenállást vált ki a kor-
mánypárti tagok között. Manuel Valls támogatottsága folyamatosan csökken, de 
François Hollande elnök egyelőre nem kíván megválni tőle. A francia államfő még 
a megyei választások előtt kijelentette, hogy bármilyen eredmény születik is, a mi-
niszterelnököt nem váltja le. Mindeközben a párt a Poitiers-ben 2015. június 5–7. 
között tartandó tisztújító közgyűlésre készül, amely már a 2017-es elnökválasztá-
sok előjátékaként is értelmezhető.

Valójában tehát a megyei választásokon elszenvedett, előre kódolt vereség a 
jelenlegi kormányzó erők számára nem a legdrámaibb forgatókönyv megvalósu-
lásának tekinthető, de ismét rámutatott az elnök nagyfokú elutasítottságára és a 
párton belüli súlyos nézetkülönbségekre. A francia szocialisták számára elsősorban 
a belső ellentétek elsimítása, illetve a gazdasági téren elérendő látványos, kézzel-
fogható eredmény jelent kihívást, amelyek megoldása meghatározó hatással lesz 
az elkövetkezendő választásokra, különösen a 2017-es voksolás eredményére.

A március 22-én és 29-én lezajlott szavazások győztes politikai ereje a jobbkö-
zép formációkat összefogó UMP–UDI szövetség lett. Ez a széles körű összefogáson 
alapuló, de igencsak heterogén csoport valójában nem várt mértékű győzelmet 
aratott. A jobbközép politikai formációk jelöltpárjainak jó szereplése felvillantotta a 
reális esélyét annak, hogy a pártszövetség 2017-ben leváltsa a jelenlegi kormányzó 
erőket. A győzelem különösen is jól jött a 2014 novemberében megválasztott UMP-
elnöknek, Nicolas Sarkozynak. A volt elnök nem titkolja az ambícióit, de számos 
akadállyal kell szembenéznie ahhoz, hogy ismét az államfői szék valódi esélyes 
jelöltje legyen. Sarkozy ezzel tisztában van, és minden „apró” győzelmet megpró-
bál a saját hasznára fordítani. Így történt ez a megyei választások kapcsán is, ahol 
dominálni igyekezett a jobbközép térfelet. Azonban hiába népszerű a saját pártján 
belül, a francia lakosság körében a volt minisztere, a szintén a 2017-es elnökválasz-
tásokra készülő Alain Juppé sokkal inkább elfogadott. Az UMP-én belül ráadásul 
nem csupán a volt elnök és Bordeaux polgármestere aspirál a párt által javasolt 
elnökjelölt szerepére. A döntésre 2016. november 20. és 27. között kerülhet sor, de 
addig Sarkozynak hét különböző bírósági ügyben kell tisztáznia magát. 2015. április 
1-jén a 2012-es elnökválasztási kampánypénzek sorsának ügyében került „témoin 
assisté”, azaz „bármikor vád alá helyezhető tanú” státuszba. Sarkozy elvileg tehát 
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akár kompromittálódhat is, habár nem valószínű, ismerve a bírósági eljárások bo-
nyolult és időigényes folyamatát.

Az UMP-nek azonban nemcsak a saját sorain belül kell rendet vágnia, hanem 
a szövetségeseivel is ápolnia, mélyítenie kell a kapcsolatait. Míg az UDI-vel az 
együttműködés a megyei választások óta megerősödni látszik, a François Bayrou 
vezette MoDemmel ellentmondásosan alakulnak a kapcsolatok. A márciusi két 
forduló rávilágított arra, hogy a két politikai formáció között továbbra is nagyon in-
gatag a viszony. Mindezek mellett a jobbközép erők vélhetően nem spórolhatják 
meg a Nemzeti Frontot támogatók „ostromlását” sem. Az FN szavazóinak elszívása 
meghatározó jelentőséggel bírhat az UMP és szövetségesei számára. Ezzel kap-
csolatban ugyanakkor igencsak különbözik a jobbközép erőkön belüli befolyásos 
politikusok véleménye.

Mindazonáltal, az UMP és szövetségeseinek a megyei választásokon elért ered-
ményei alapján egyfajta dinamikát figyelhetünk meg: úgy tűnik, a párt lassan maga 
mögött hagyja a 2012 utáni válságos időszakát, és újra fajsúlyosabb szereplője lesz 
a francia közéletnek. Talán ezt a dinamikát erősíti az a tény is, hogy az UMP párt-
tagsága fokozottan bővült az elmúlt hónapokban. A 268.000 főt számláló tagsága 
a legjelentősebb politikai formációvá teszi Franciaországban, a PS 150.000 főre be-
csült, illetve az FN 80.000 fős tábora előtt.

A jobbközép erők súlyának növekedése azonban még messze nem jelenti azt, 
hogy a 2017-es elnökválasztásokon esetleg ennek a politikai formációnak a győzel-
me biztosra vehető lenne.

A francia társadalom jelentős hányada kiábrándult a közéleti szereplőkből, és 
sok esetben a jelenlegi kormányzó erők elleni protestálásként adta a voksát az el-
lenzékre, vagy tett érvénytelen szavazatot az urnába. Önmagáért beszél az a tény, 
hogy a választók 5,69 százaléka élt ez utóbbi figyelem-felhívási eszközzel. A rész-
vételi arányok sem tekinthetőek kimagaslónak, még akkor sem, ha jobbak voltak a 
négy évvel korábbinál. Franciaország lakosságának kiábrándultságát – ami egyéb-
ként európai trend – minden politikai erőnek figyelembe kell vennie, de különösen 
a megyei választások után győztes politikai formációnak. A válaszadás kerülése, 
illetve az ellentmondásos vagy a valóságtól elrugaszkodott nyilatkozatok a radikális 
erők további megerősödését eredményezhetik, és az ország belső társadalmi fe-
szültségeit tovább élezhetik.


