
Fejérdy gergely

A francia elnökválasztási kampány
első jelentős állomása

 

E-2011/20M K I - e l e m z é s e k



MKI-ELEMZÉSEK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Felelős szerkesztő és tördelő:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Fejérdy Gergely, 2011
© Magyar Külügyi Intézet, 2011

         



            
Fejérdy Gergely                 A francia elnökválasztási kampány

Hosszú és szokatlan előjáték után, 2011. október 16-án eldőlt, hogy a 2012 tavaszán tar-
tandó franciaországi köztársaságielnök-választásokon a Szocialista Párt (Parti socialiste, 
PS) jelöltje az ország 1997–2008 közötti elnöke, François Hollande lesz. A remélt fölé-
nyes győzelmet (a szavazók 56,57%-ának támogatásával) sikerült megszereznie – ami 
mindenképpen kívánatosnak tűnt annak érdekében, hogy a francia baloldal megkérdő-
jelezhetetlenül legitim jelöltet állítva, megerősödve kerüljön ki a hosszú hetek óta nagy 
médiafigyelmet kiváltó előválasztásokból. François Hollande eredménye nem volt teljesen 
váratlan, hiszen már az első fordulóban 39%-os eredményt tudott felmutatni, és riváli-
sával – Jacques Delors lányával, Lille polgármester asszonyával –, azaz a párt jelenlegi 
elnökével, Martine Aubryval szemben őt támogatta az első megmérettetésen kiesett ösz-
szes jelölt. Az 57 éves Hollande, aki a Jacques Chirachoz szorosan kötődő Corrèze megye 
közgyűlésének elnöke, a 2012-es választások nagy esélyesének számít 2011. május 15-e, 
Dominique Strauss-Kahn botrányokba keveredése óta. A közvélemény-kutatások hat hó-
napja folyamatosan elsőként hozzák a nevét, tehát valószínűleg ő lesz Nicolas Sarkozy 
legveszélyesebb kihívója. A sors furcsa fintora, hogy 2006-ban a Szocialista Párt jelölő 
választásainak győztese Hollande korábbi élettársa, a mostani első fordulóban gyen-
gén szereplő Ségolène Royal volt, akinek nem sikerült a baloldalt 2007-ben győzelemre 
vezetnie.

A győztes előtt álló, párton belüli felAdAtok

Bármilyen jó esélyekkel indul is François Hollande a 2012-es megmérettetésre, 
feladata nem egyszerű. Először minden bizonnyal az előválasztások alatt fel-
színre kerülő, párton belüli feszültségeket kell kezelnie. Jóllehet Martine Aubry, 

a Szocialista Párt elnöke első mondataiban a megválasztott jelölt mögötti összefogást 
hangsúlyozta – amit egyébként az előzetes megállapodások szerint október 22-én tar-
tandó nagygyűlés hívatott demonstrálni –, valójában azonban nem elhanyagolható 
törésvonalak léteznek a személyek és a programok között. Elég csak a második fordulóba 
bejutott két jelölt közötti „történelmi szembenállásra” utalni, vagy a Hollande, Aubry és 
Arnaud Montebourg – azaz az október 9-i megmérettetés első három helyezettje – által a 
globalizációra, a válsággal kapcsolatos kérdésekre, a közigazgatási reformra és a korrupció 
visszaszorítására adandó válaszoknak a – részletekben elvesző, de jelentős – különbsége-
ire felhívni a figyelmet. A Szocialista Párt egyetlen programmal rendelkezik ugyan, de 
az annyira átfogó elveket fogalmaz meg, hogy a hangsúlyoknak a különböző pontokra 
helyezésével igen eltérő érdekek alapjául is szolgálhat. Így lehet az, hogy az első forduló 
hat jelöltje közül a két végletet jelentő Arnaud Montebourg és Emmanuel Valls nézetében 
igen kevés a valóban közös. François Hollande nagy feladata lesz tehát saját elképzelése-
inek a párt különböző irányzataival való egyeztetése és konkretizálása. Hasonlóképpen 
meg kell birkóznia a személyes ellentétek elsimításával, és olyan alkuk megkötését kell 
kezdeményeznie, amelyek lehetővé teszik azt, hogy belső rivalizálás, esetleges diszhar-
mónia ne akadályozza meg a fő célt, a 2012-es elnökválasztások megnyerését.
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kiket kell megnyernie HollAnde-nAk

A győzelem érdekében?

A Szocialista Párt elnökjelöltje tisztában van azzal, hogy a győzelem esélyének nö-
velése érdekében a következő hónapokban fontos lesz minél több, Sarkozyval 
szemben álló politikai formáció támogatóinak egy részét is megnyernie. 

Tradicionálisan a baloldaliként ismert pártok felé kell majd jelentősebb gesztusokat ten-
nie. Ilyen például: a Baloldali Front és az Europe Écologie les Verts (Zöldek) – ez utóbbiak 
2011. július 12-én a norvég származású Eva Jolyt választották meg elnökjelöltnek –, akik 
inkább Martine Aubryt kívánták volna befutónak. François Hollande ugyanakkor nem 
hagyhatja figyelmen kívül a 2007-ben François Bayrouhoz húzó centrumszavazókat, sőt 
kívánatosnak tűnhet a gazdasági válság okozta társadalmi elégedetlenség miatt a szélső-
jobb táborához csatlakozók közül is átcsalogatni támogatókat. Az előválasztások adatait 
elemezve, a megválasztott jelöltnek a vidékiek mellett vélhetően szélesebb körben kell 
megnyernie a nagyvárosi szavazókat is. Általánosságban: François Hollande-nak előnyt 
kell kovácsolnia olyan gyengeségeiből, mint például az, hogy nem rendelkezik kor-
mányzati tapasztalatokkal, és meggyőző módon kell alternatívát kínálnia a Sarkozy-féle 
politikával szemben. Vélhetően nagy hangsúly kerül majd annak állandó kommunikálá-
sára, hogy kizárólag a széles népi konzultáció után megválasztott, szocialista párti jelölt 
képes a jelenlegi francia vezetés leváltására.

A szociAlistA előválAsztások HAtásA A kormányzó pártrA

A francia kormányzó párt (Union pour un Mouvement Populaire, UMP) és Nicolas 
Sarkozy számára a Szocialista Párt megválasztott elnökjelöltjének személye 
egyfajta megkönnyebbülést jelent. Dominique Strauss-Kahn kényszerű távozá-

sa után François Hollande győzelméig nem tudhatta biztosan senki sem, hogy ki lesz 
a fő ellenfél. Hiába állt az előválasztások győztese már régóta a közvélemény-kutatási 
eredményekben az élen, az a tény, hogy – teljesen rendhagyó módon – a szocialista jelölt 
kiválasztásánál nemcsak a párttagok szavazhattak, hanem bárki, aki ezzel a lehetőség-
gel élni kívánt, különösen is bizonytalanná tették a végeredményt. Ez a sokak által új, 
innovatív demokratikus módszernek vélt gyakorlat az amúgy is nehezen összetartó kor-
mánypárton belül jelentős disszonanciákat okozott. Míg többen – köztük a miniszterelnök 
és a nemzetgyűlés elnöke is – megfontolandónak és jó módszernek ítélték, a miniszterek 
többsége, Sarkozy elnök, de különösen a párt elnöke, Jean-François Copé élesen kriti-
zálta az eljárást. Többek között azt rótták fel a Szocialista Pártnak, hogy manipulál a 
számokkal. A mostani szavazás résztvevői ugyanis a választójoggal rendelkezők 5%-
át teszik ki, ráadásul több helyen kiskorúak, illetve idegen állampolgárok is szavaztak, 
akiknek a voksa nem fog számítani 2012-ben. Az eredményhirdetés után a kormányzó 
párt ismét nagyobb lehetőséget kap, hogy saját magára vonja a figyelmet és átvegye az 
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irányítást. A szocialista jelöltek szeptember 15-e óta tartó, egymást követő televíziós vi-
tái és az azokkal párhuzamosan zajló kampánykörutak egyre nyilvánvalóbban irritálták 
Sarkozy elnököt és pártját. Mindazonáltal fontos látni, hogy a médiaszereplések egyen-
súlyát Franciaországban szigorúan betartják, ami jó lehetőséget kínál még a jobboldal 
leendő jelöltje számára is, hiszen jelentős időkeretet halmozott fel.

Sarkozy számára előnyösnek látszik a szocialista jelölőválasztások befejezése abból 
a szempontból is, hogy a jobboldalt érintő, kampánypénzügyekkel kapcsolatos botrá-
nyokról, a karacsi, a Bettencourt- vagy a „France–Afrique”-ügyekről és a szenátusban 
bekövetkezett baloldali történelmi győzelemről elterelődjön a figyelem, és újból klasszi-
kus politikai témák kerüljenek a középpontba, ami számára megerősödést hozhat.

A megkönnyebbülés mellett azonban a kormányzó párt és Sarkozy azt is kénytelen 
konstatálni, hogy François Hollande „nem eléggé baloldali”, így nagyobb veszélyt jelent-
het a 2012-es választásokon bármely más, volt szocialista jelöltnél, mert elhódíthatja a 
centrista tábor egy részét. Ez utóbbi félelmet erősítheti az a tény is, hogy Jean-Louis 
Borloo 2011. október 2-án lemondott a jelöltségről és visszatért az elnöki többséghez, amit 
azonban nem feltétlenül minden potenciális szavazója értékelt pozitívan.

Az UMP ezért azonnal támadásba lendült a Szocialista Párt jelöltjével szemben. 
A jobboldal lényegében három területen talált magának támadási felületet: 1) a tervezett 
intézkedések demagóg irrealitása; 2) a megválasztott politikus tapasztalatlanságát, aki ed-
dig soha nem töltött be miniszteri funkciót; illetve 3) a baloldalon belüli egység hiánya.

François Hollande megválasztásával gyakorlatilag visszavonhatatlanul elindult a 
kampány. Az UMP október 18-a estére, a párizsi Pavaillon Gabrielbe gyűlést hívott ösz-
sze, melynek célja a szocialista program elemzése. Az államfő pedig várhatóan a közeli 
napokban, televíziós beszédben fog honfitársaihoz szólni a válsággal kapcsolatos kérdé-
sekről. Azonban a lépések, melyekkel a média és a közvélemény figyelmét ismét magára 
kívánja vonni, nem hoznak lényeges változást a jobboldali stratégiában. Sarkozy 2012-es 
jelöltsége még mindig nem hivatalos, és a Szocialista Párt előválasztásának eredménye 
sem változtat ezen a tényen. Az államfő vélhetően majd csak 2012 februárjában fogja 
bejelenteni indulását.

2012 leHetséges forgAtókönyvei

A francia elnökválasztások első fordulója 2012. április 22-re van kitűzve, s azt min-
den bizonnyal – az V. Köztársaság eddigi hagyományai szerint – egy második 
forduló is követi majd május 6-án. Az elnökválasztások jelöltjeinek végleges hiva-

talos listáját 2012. március 19-én teszik közzé. Ezen időtávlatok miatt nyilvánvalóan túl sok 
még az ismeretlen ahhoz, hogy nagy pontossággal meg lehessen jósolni a Franciaországot 
2012 májusa után vezető államfő személyét, de François Hollande megválasztásával már 
a főbb tendenciák és a közvélemény-kutatások eredményeinek figyelembe vételével kiraj-
zolódni látszanak a lehetséges forgatókönyvek.

Jelen pillanatban kicsi az esélye annak, hogy a 2011 márciusában még veszélyesnek 
tűnt, Marine Le Pen által vezetett francia szélsőjobboldali formáció bejusson a második 

http://www.sondages-en-france.fr/sondages/Elections/Pr%C3%A9sidentielles 2012
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fordulóba. A Front National szerepe azonban minden bizonnyal meghatározó lesz, és Le 
Pen meg fogja őrizni harmadik helyét a Szocialista Párt és az UMP jelöltje mögött. Nem 
tűnik valószínűnek, hogy a volt kormányfő, Dominique de Villepin vagy a jobboldalon 
bármely más jelölt le tudná győzni Sarkozy elnököt, amennyiben az Elysée jelenlegi ura 
tényleg újra jelölteti magát. Így a legnagyobb esélye annak van, hogy François Hollande 
és a jelenlegi államfő fog versenyezni a második fordulóban. Ez a lehetséges forgató-
könyv – a korábbi szavazásokhoz hasonlóan – felértékeli a centrum szerepét. A François 
Bayrouval szimpatizáló és a Borloo visszalépése után bizonytalankodó szavazók meg-
nyerése tehát mindkét jelölt számára különösen fontos. François Hollande például az 
adóreform, a nukleáris energiától való függés csökkentése és a munkahelyteremtés prob-
lematikájának előtérbe helyezésével, a szélsőjobboldali erők túlzott megerősödésével való 
riogatással remélheti népszerűségének növekedését, egyben a természetes szövetséges, 
a Zöldek pártjának támogatását és ezen keresztül a végső győzelmet. Mindehhez per-
sze szükséges, hogy a Szocialista Párton belül a kezdeti összefogás lendülete kitartson, 
és ne rekedjen meg a szavak szintjén, illetve hogy a program gazdasági szempontból is 
védhetővé váljon. François Hollande matematikai esélyei egyébként is kedvezőek, hiszen 
vélhetőleg a Jean-Luc Mélanchon vezette Baloldali Frontra és Eva Joly pártjának szava-
zóira is támaszkodhat a második fordulóban.

Jóllehet, a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok szerint Nicolas Sarkozy – a szélső-
jobboldaltól szorongatva – alig tudja tartani a második helyét, ráadásul még azt sem lehet 
kizárni, hogy valamelyik korábbi, pl. az 1995-ös kampány során felhasznált pénzek kap-
csán kialakult botrányok egyikében vádlott lesz, mégsem lehetetlen, hogy sikerül újabb 
öt évig az elnöki székben maradnia. Sokak által kritizált vezetési stílusa és a gazdasá-
gi válság okozta elégedetlenség ellenére, rendelkezik még némi mozgástérrel. Sarkozy 
számára nyilvánvalóan egy rövid, intenzív kampány kedvez, ezért – pártja egyes tagjai-
nak értetlenkedésével dacolva – nem is óhajtja túlságosan felgyorsítani az eseményeket. 
Leginkább a külpolitikai dossziék révén próbál eredményeket elérni, Franciaország 
sikerességét, befolyását és hatalmát demonstrálva. François Hollande megválasztása le-
hetőséget kínál neki, hogy konkrét állásfoglalás nélkül kritizálja a Szocialista Párt terveit 
és ezzel gyengítse vetélytársát. Az Elysée-palota ura számára azonban talán Hollande a 
legkevésbé kedvező a hat aspiráns közül, mert éppen a centrumszavazók táborát célozza, 
akikre Sarkozy is építeni szeretne. Ha Sarkozynek sikerül a második fordulóba bejutnia 
– ami jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv –, akkor csupán a Front National-szavazók 
támogatásával nem tudja legyőzni François Hollande-ot. A következő hónapokban tehát 
olyan témaköröket kell találnia, amelyek mentén szélesíteni tudja szavazóbázisát. Nem 
biztos, hogy az UMP által jelenleg napirenden tartott problémák – államadósság-csök-
kentés, biztonságpolitika, emigráció, laicitás – megoldására kínált opció elegendő lesz a 
cél elérése érdekében. A líbiai polgárháborús események elhúzódása, az euróválság, illet-
ve annak a veszélye, hogy a hitelminősítők esetleg leértékelhetik Franciaországot, szintén 
Sarkozy esélyeit gyengíti.

Hat hónap hosszú idő, de október 16-ától minden egyes döntés és lépés súlyozottan 
fog számítani a 2012-es választások tekintetében. Ha François Hollande-nak sikerül a 
köztársasági elnöki pozíció megszerzése, a jelek szerint több területen változásra szá-
míthat Franciaország – így például: az adó- és nyugdíjrendszer, a foglalkoztatáspolitika 
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kérdéseiben. E társadalmi intézkedések mind a gazdaságpolitikára, mind pedig a francia 
diplomácia mozgásterére hatással lesznek. Ha Sarkozynek sikerül kicsikarnia egy má-
sodik mandátumot, akkor vélhetően a főbb csapásirányok változtatása nélkül ugyan, de 
kénytelen lesz a hangsúlyokat módosítani és új stílusban kormányozni. Ez utóbbi esetben 
nem kizárt, hogy – a 2012 júniusában zajló törvényhatósági választások függvé-
nyében – a Szocialista Párt alakíthat majd kormányt, amely jelentősen lecsökkentheti a 
jelenlegi államfő politikai mozgásterét.

Bár ma még sok az ismeretlen tényező, egy biztos: az egy esztendeje még a közvé-
lemény-kutatások alapján az egyik sereghajtóként számon tartott François Hollande az 
elkövetkező évek francia közéletének megkerülhetetlen személye lett.


