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A 2021. évi franciaországi
regionális és megyei választások tapasztalatai

Franciaország tizennégy európai, valamint négy tengeren túli régiójában, továbbá 101
megyéjében 2021. június 20-án és 27-én tartották meg a tavaly decemberről a Covid-járvány
miatt elhalasztott választásokat. Meglepetés nem történt: lényegében az összes régióban
újraválasztották a 2015-ben bizalmat kapott elnököket. Csakhogy amíg hat évvel ezelőtt ez a
bizalom a választók 58 százalékának szavazatán alapult, az idei részvételi arány sem az első, sem
a második fordulóban nem érte el a 35 százalékot. Ennek a jelzés értékű távollétnek az okait
elemezzük.

A választók csaknem húszezer regionális és tizenhétezer megyei tanácstag-jelölt közül választhattak.
A tizenhárom európai régió közül – csakúgy, mint 2015-ben – hétben a jobbközép, ötben a baloldali
összefogás győzött, míg Korzikán az autonómista jelölt diadalmaskodott. Az öt tengeren túli
megyében (Martinique, Guadeloupe, Francia Guayana és a Réunion és Mayotte) a baloldal győzelmi
aránya 3:1.

A részvételi arány rendkívül alacsony volta mellett a másik nagy meglepetés Marine Le Pen pártja, a
Nemzeti Tömörülés látványos kudarca: miközben a közvéleménykutatások még közvetlenül a
választások előtt is azt jelezték előre, hogy az átnevezett Nemzeti Front legalább két régióban
diadalmaskodhat, a választási eredmények ezt a várakozást nem igazolták. Ugyancsak mélyen az
általa remélt szint alatt szerepelt a köztársasági elnök Lendületben a Köztársaság (LREM) nevű pártja
is. A regionális és megyei választások egyértelmű győztesei azok a hagyományos bal- és jobboldali
pártok – illetve az általuk kreált összefogás – akiket Macron 2017-es elnökké választása után már a
történelem süllyesztőjében láttak az elemzők.

Az eredmények részletes elemzése előtt vessünk egy pillantást a francia közigazgatási rendszerre és
annak társadalmi közegére.

Az átlagfrancia mindenekelőtt a helyi önkormányzattal találkozik és helyben abszolút tekintélynek a
polgármestert ismeri el. A francia politikai élet sajátossága, hogy ez a poszt nem egyszer apáról fiúra
öröklődik, és olyannyira vonzó, hogy neves politikusok még akkor is megtartják polgármesteri
tisztségüket, ha nemzetgyűlési képviselővé vagy szenátorrá választják őket, s ezért idejük nagy részét
a fővárosban töltik. Ezt – vagyis a pozíciók halmozását – szintén a sajátos francia közigazgatási rend
teszi lehetővé (az utóbbi években történtek kezdeményezések az ilyen „álláshalmozás”
megakadályozására, mindmáig eredmény nélkül). A helyhatósági választásoknak a francia polgár
ugyanolyan, ha nem nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint az országgyűlésinek. Ez a közigazgatási
szint átlátható, kézzel fogható a mindennapokban.

A francia politikai élet másik legfontosabb terepe a kétkamarás parlament: a Nemzetgyűlés és a
Szenátus. Értelemszerűen az országgyűlési választások esetében ritkán tapasztalható érdektelenség.
Ugyanez mondható el a köztársasági elnök-választásról.

A megyei szint is szép számú választott képviselőnek nyújt érvényesülési lehetőséget, de a megyék
súlya a közigazgatáson belül nem túl nagy: főként a szociális rendszer, az alapszintű oktatás és a
kultúra intézményeinek működtetésében merül ki a szerepük. Politikai súlya tehát egy megyei
tanácstagi helynek meglehetősen csekély, bár egy-egy párt „imázsa” szempontjából természetesen
nem mindegy, hány ilyen pozíciót tudott megszerezni országosan.

Amíg a megyerendszer többszáz éves múltra tekint vissza, a régió kifejezetten új színfolt a francia
közigazgatási palettán. Először az 1982-es reform hozta létre ezeket, igyekezvén alkalmazkodni
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történelmi és földrajzi sajátosságokhoz, újabb reform csökkentette számukat: Franciaországnak 2016-
tól 18 régiója van, ebből 13 európai (12 kontinentális és Korzika), 5 tengerentúli. Bár a rendszernek
sok kritikusa volt és maradt, a természetes egység kialakítása alapvetően sikeresnek mondható.
Például Normandia vagy Bretagne, Burgundia-Franche-Comté vagy a történelmi központ Île-de-
France létező gazdaságföldrajzi fogalmak, így az új rendszer alapvetően nem tűnhetett fel
erőszakoltnak. Európai szemmel nézve növeli jelentőségüket, hogy némelyik régió területe vetekszik
egy közepes méretű európai országéval. Szemben az Antall-kormány hasonló magyarországi
kezdeményezéseivel, a francia régiók anyagilag is erős lábakon állnak, bár vannak, akik ezt is
keveslik: a francia állami költségvetés egytizede felett a régiók tanácsai diszponálnak. Ők döntenek a
középfokú oktatás, az infrastruktúra-fejlesztés, a gazdaság-élénkítés és a kultúra nagyobb befektetést
kívánó ügyeiben. Arról nem is beszélve, hogy a régiók elnökei országosan ismert politikusok, akik
közül nem egy – mint látni fogjuk – a köztársasági elnöki posztra is aspirál.

A megyei és regionális választások tétje

A fentiek tükrében – „normális” esetben – a helyi és az országos szint közti választások tétje nem
túlságosan nagy. A hat évvel ezelőtt kiemelkedően magasnak számító 58 százalékos részvételt az
elemzők a 2015-ös esztendő turbulenciáinak, mindenekelőtt a franciaországi terrorhullámnak és a
migráció erősödésének tudják be. A választók mintegy jelzést kívántak adni ezzel a magas részvételi
aránnyal, kifejezvén az államhatalom, a köztársaság iránti szolidaritásukat. Amúgy a regionális
választások inkább az oroszlánkörmüket mutogató, nagyobb célokat maguk elé tűző tanácselnök-
jelöltek versenyfutása, és az átlagos években a választók ennek megfelelően is kezelik a voksolást.

Miért zuhant le drámaian az idei részvétel?

A megyei és regionális választásokon idén 11 millióval kevesebb francia voksolt, mint hat évvel
ezelőtt. A 18-24 éves korosztály 87 százalékban maradt távol, a középkorúak is jelentős mértékben,
így elmondható, hogy a megválasztott jelöltek főként a 65 év feletti franciák viszonylagos
aktivitásának köszönhetik posztjukat. (Országos átlagban a távolmaradás 67 százalékos volt.) Az
érdektelenség okait az elemzők több tényezőben látják, s ezt megerősítik személyes tapasztalataim is.

Szerencsétlen volt például az időpont kiválasztása, bár a Covid-járvány harmadik hulláma nem sok
játékteret hagyott a döntéshozóknak. A nyár, a hat hetenként szigorúan megtartott kéthetes iskolai
szünet, a hosszú hétvége a franciák számára szent. Épeszű műsorrendező ezekre a periódusokra nem
szervez rendezvényt, mert ilyenkor útra kelnek a franciák, vidéki házukba vagy a tengerpartra
„menekülnek” vállalva az öt-hat órás közlekedési dugók kényelmetlenségét is. Június vége ugyan nem
számít még a fenti szempontból legkritikusabb időszaknak, de a járvány miatti szigorítások átmeneti
enyhítése éppen ezekre a hetekre esett, így mindenki igyekezett kihasználni a lehetőséget a nyaralásra,
a régen látott rokonok fölkeresésére. A szavazófülkék előtt kétszeri sorállás nyilvánvalóan nem
jelentett vonzó alternatívát. (Ne felejtsük el: a megyei választások normális rendje szerint
decemberben kell szavazni!)

Az érdektelenség másik oka a választások tétnélkülisége. Mint már utaltam rá, a francia átlagpolgár
számára a megyeszékhelyen és a régiós központokban zajló politikai események nem járnak közvetlen
napi tapasztalatokkal. Ráadásul mind a bal-, mind a jobboldali pártok követhetetlen változatossággal
alakítottak szövetségeket, különböző fantázianevű összefogásokat. (Különösen a megyei választások
során burjánzik ez a gyakorlat.) Így a szavazólapon nem egyszer tíz-tizenöt politikai formáció
választási listájával találkozott a szavazó, amelyek nagy részéről legfeljebb csak sejthette, melyik
politikai akaratot testesíti meg. A számos választást megért időseknek még csak-csak van kedvük és
idejük elbíbelődni egy-egy kedvenc kiválasztásával, de a fiatalabb korosztályokat ez a feladat
egyáltalán nem inspirálja.
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A közöny nem utolsósorban a politikából való általános kiábrándultsággal is magyarázható. Bár a
hagyományos nagy pártok viszonylagos jó szereplése ennek részben ellentmond, a példátlan méretű
távolmaradás mégis azt az érzetet erősíti meg, amely a sárgamellényesek mozgalmát életre hívta: a
francia társadalom kiábrándultságát a hivatásos politikacsinálókból. Egyre többen vélik úgy, hogy
lobogtasson bármilyen színű zászlót is egy-egy megválasztott politikus, végső soron csak a saját
hasznát, a saját karrierjét építi. Bár a legtöbb demokráciára az jellemző, hogy a szavazópolgár azonnali
eredményekre számít az általa pozícióba juttatott tisztségviselőtől, képviselőtől, Franciaországban ez
az attitűd hatványozottan megfigyelhető. Az „istenadta nép” könnyen föllelkesül egy általa
rokonszenvesnek tartott politikus feltűnésekor – lásd Macron 2017-es kétharmados többségét –, de
ugyanilyen gyorsan ki is szeret belőle, ha nem látja reményei azonnali megvalósulását, sőt – mint
szintén Macron esetében történt – azok megcsúfolását tapasztalja. Az egyébként kétségtelenül
nagyvonalú francia nyugdíj- és segélyezési rendszer reformjának terve, a benzinár emelése
elementáris felháborodást váltott ki elsősorban a vidéki francia társadalomban. A „gilets jaunes”
mozgalmát a nép már nem bízta sem a politikai pártokra, sem az egyébként hiperaktív baloldali
szakszervezetekre: az útlezárásokat, városi blokádokat fehér falusi gazdák, kisvárosi hentessegédek és
buszvezetők, iskolai adminisztrátorok és családtagjaik tervezték és hajtották végre. Olyanok, akiknek
már havi 15-20 eurós többletköltség is gondot okoz a családi költségvetésben. Bár a sárgamellényes
mozgalom – nem utolsósorban a járványveszély miatt – kifulladt, hatása minden bizonnyal ott van a
megyei-regionális választások iránti érdektelenségben.

Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a Nemzeti Tömörülés adminisztratív okot is sejt az alacsony
részvételi számok mögött: szerintük az első forduló előtt nem mindenhová jutottak el a jelölteket
bemutató szóróanyagok, így a választóknak nem volt reális esélyük megismerkedni a jelöltekkel. Az
ügyben a Szenátus – egyébként magyarbarát – elnöke, Gérard Larchet vizsgálatot kezdeményezett, de
a nemzetgyűlésben a javaslat ellen szavaztak a képviselők.

Az eredményekről

Mint láttuk, az európai régiókban – enyhe fölénnyel – a jobbközép pártok, a tengerentúlon a baloldal
győzött. Természetesen ezek a pártok-pártszövetségek adják a régió tanácselnökét is, egy érdekes
kivétellel: Bretagne-ban úgy őrizte meg elnöki helyét a szocialista Loïg Chesnais-Girard, hogy nála
0,15 százalékkal többet kapott jobbközép ellenfele.

Ha százalékosan fejezzük ki a végeredményt, ez a következőképpen fest:

Jobbközép formációk: 38 %
Baloldali összefogás: 34 %
Nemzeti Tömörülés: 20,5 %
Macron pártja: 7 %
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Mint a térképen is látható, a hagyományos pártszövetségek osztoztak Franciaországon. Közép-és Dél-
Franciaország inkább vörös – és persze hagyományosan Bretagne is – észak, észak-nyugat és dél-kelet
kék. Az események ilyen alakulása leginkább a Rassemblement National számára csalódás, hiszen
Marine Le Pen-nek számos oka volt rá, hogy bizakodjon a dél-keleti PACA (Provence-Alpes-Côte-
d’Azur) és az északi lepusztult iparterület, Lille környékének megszerzésében. A verseny különösen
Provence-ban volt kiélezett a meglehetősen érdes modorú jobboldali tanácselnök, Renaud Muselier és
egykori republikánus, ma nemzeti frontos kihívója, Thierry Mariani között. Itt más jelölt nem is rúgott
labdába, így végül Muselier-é lett az elnöki szék, aki fölényesen, 57,3:43,7 arányban legyőzte
ellenfelét. Ehhez a győzelemhez azonban működésbe kellett léptetni a Franciaországban mindeddig jól
működő ellenségkép-gyártást: „bárki, csak Le Pen pártja ne!” Így aztán ebben a régióban (is)
összefogottjobb- és baloldal a „fenyegető szélsőjobbos” veszély elkerülésére.

Marine Le Pen számára kétségkívül csalódás az idei választás, még ha az alacsony részvételi arány és
a voksolás tétnélkülisége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a jövő évi
elnökválasztás esélyeit illetően. Annyi mindenesetre jól látható, hogy a francia homo politicus számára
a több évvel ezelőtt nevet változtatott Nemzeti Front még mindig „büdös bogár”. Dacára annak, hogy
a párt és vezetői főleg délen és északon valóban tömegeket tudnak megszólítani, valós problémákról
beszélnek, igyekezvén elkerülni a politikailag korrekt hablatyolást. Mégis, amint reális közelségbe
kerülhetne hatalomra kerülésük, a francia középréteg gyomra pártállástól függetlenül görcsbe rándul, s
még egy olyan jól kommunikáló, népszerű jelöltet is képes leszavazni, mint Sarkozy egykori
miniszterét, a Tömörülésbe átlépett Marianit.

Hosszasan lehetne elemezni, mi a baja a francia sajtónak és véleményformáló elitnek Marine Le
Pennel és pártjával. Röviden összefoglalva: kell egy ellenségkép, akivel riogatni lehet. (Ez idáig
bejött, de – mint később még visszatérek rá – már nem olyan hatásos csodafegyver, mint korábban
volt, vagy legalábbis nem azok számára, akik leginkább számítottak rá.) Jóllehet a pengeéles eszű
ügyvéd, Marine Le Pen már messze nem azokat az érdes eszméket képviseli, mint szókimondó
édesapja, de a klisék szintjén kiélezett helyzetben még mindig működik a riogatás. Az átlagfrancia
hümmögve odahaza bevallja, hogy Le Pen-nek ebben is, abban is igaza van, aztán a szavazófülkében
behúzza a mérsékelt jobb- vagy baloldali jelöltet.

Végül is a most lezajlott választások (egyfajta szondázás ez is) azt mutatták, hogy a Nemzeti
Tömörülés az ország harmadik legerősebb pártja. De hol van a kormányzópárt, Macron Lendületben a
Köztársaság (LREM) elnevezésű formációja? Amely 2017-ben a sokat bírált Fidesz-KDNP-hez
hasonlóan kétharmados többséggel emelte trónra az egykori szívtipró diákszínészt? (Tanárnőjének,
későbbi feleségének szívét legalábbis meghódította …) A 7% enyhén szólva nem túl izmos eredmény.
Az elemzők ezt a fiaskót szintén több okkal magyarázzák: a választás tétnélkülisége mellett a macroni
politika iránti kiábrándultsággal, illetve azzal, hogy a LREM-nek egyszerűen nincs országos hálózata.
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Olyan biztosan nem, mint a köztársasági pártnak, vagy a szocialistáknak. Így nem is tudta vidéki hívet
„ajtótól ajtóig menve” mozgósítani. Országos politikájának népszerűségéből pedig ennyi tellett …

A választás relatíve nagy győztesei azok a történelmi középpártok, akiket éppen Macron özönvízszerű
2017-es győzelme és a nemzetgyűlési választások után dobtak a kukába a politikai elemzők. Fillon
machiavellista módszerekkel történt politikai lenullázása, a jobbközép pártban tömegessé vált
dezertálások, valamint a Hollande által leamortizált PS kínos vergődése alapján valóban úgy lehetett
látni, hogy e nagy történelmi pártoknak leáldozott. Macron mindent elsöprő lendülete, az egyetlen erős
rivális, Nicolas Sarkozy visszavonulása majd bíróság elé citálása, valóban azt az érzetet keltette, hogy
a francia – politizálni hajlandó – közvélemény valami újra, valami „fiatalos lendületre” számít.
Macron lendülete azóta lényegesen alább hagyott. Részben azért, mert maga is visszavett a tempóból,
rájővén arra, hogy a francia társadalom nem tolerálná gyors ütemű reformjait, másrészt ellenfelei is
gondoskodtak arról, hogy őt a (nemzetközi) bankárlobbi emberének állítsák be, aki érzéketlen a
hétköznapi emberek problémái iránt.

A LREM kezdetben jól profitált abból, hogy Macronnak mind a bal, mind a jobb oldalról sikerült
kormányába, vagy annak közelébe csábítania mértékadó politikusokat. Ilyen volt mindenekelőtt
Édouard Philippe miniszterelnök, akinek republikánus beágyazottsága jókora fügefalevéllel takarta el
a király meztelenségét. Lemondása érzékeny veszteség volt Macron számára. A Covid-járvány –
bármilyen furcsa ezt kijelenteni – nagyon jókor jött az elnök számára, hiszen ettől kezdve az árvízi
hajós képében (is) tetszeleghetett. Nem utolsósorban ez a világjárvány is hozzájárult ahhoz, hogy
Macron a felszínen maradt, és számos megoldatlan problémát a szőnyeg alá söpörhetett. Ez indokolja
azt is, hogy az elnök minden bukdácsolása ellenére a korábbi választások során többszörösen
leszerepelt történelmi pártok megítélése 2021 nyaráig nem változott a közvélemény szemében, sőt,
egy augusztus végi közvéleménykutatás szerint még erősödött is. (Jelenleg 41 százalékon áll
népszerűsége.)

Az egészségügyivel együtt mintha a tradicionális pártok politikai karanténja is megszűnt meg a
regionális választások során. Mind a republikánusok, mind a szocialisták úrrá tudtak lenni a saját
oldalukról jelentkező radikális/szélsőséges nyomáson. A jobbközép formáció kisebb mértékben –
hiszen a Nemzeti Tömörülés mégis csak 20 százalék fölötti eredményt ért el –, a baloldali összefogás
jelentősebben. Az ő radikális riválisuk, a Mélanchon vezette Lázadó Franciaország a 2 százalékot sem
érte el. A már csak romjaiban létező Francia Kommunista Párt pedig elvesztette utolsó bástyáját, a
központi régió vörös fészkének számító Val-de-Marne megyét. Erre negyvenöt éve volt utoljára példa.

Létezik egy aprócska zöld párt is Franciaországban. Az európai alapon álló, s ezt a nevében is hordozó
Europe Ecologie les Verts (EELV) Normandiában és Bretagne-ban tudott megszerezni két második
helyet a regionális tanácselnök-jelöltek versenyében. Nevük csak ezért érdemel említést, mert egyik
vezetőjük, az Európai Parlament zöldpárti képviselője, Yannick Jadot benevezett a jövő évi
elnökválasztási küzdelembe. Természetesen hosszú még az út közvetlen megmérettetéséig, hiszen
előtte pártján belül is meg kell mérkőznie egy előválasztáson szeretett kollégáival.

Kik lesznek Macron kihívói?

Kijelenthetjük, hogy a most lezajlott megyei és regionális választásoknak nincs közvetlen kihatásuk a
jövő évi köztársasági elnökválasztásra. Annyira más szférában zajlanak az események, hogy a megyei
tanácstagok, tanácselnökök küzdelmében messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Kissé
más a helyzet a regionális tanácselnökök esetében. Nem véletlen, hogy Macron kabinetjének több
minisztere is elindult a megmérettetésen, abban a reményben, hogy növelhetik a LREM ismertségét,
népszerűségét vidéken. E reményekből gyakorlatilag semmi sem valósult meg, sőt: kínos bukás lett a
vége. Ezt nyilvánvalóan Macron is látja, ezért a következő hónapokban országjárásra indul, hogy
eddig nem túl sikeres reformelképzeléseihez támogatókat szerezzen. A járvány alaposan megtépázta a
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francia gazdaságot is, az államadósság az egekben, a költségvetési hiányt idén 10 százalék közelébe
várják, bár az eredmények a nyitás következtében a nyár végére javuló tendenciát mutatnak. Nyilván
Macronnak vannak még további ütőkártyák is a kezében: elég csak arra a piszkos játékra utalni,
amelyet a kampánya mögött álló erők a 2017-es választási hajrában François Fillon ellen folytattak.
Ráadásul a jelenlegi elnök népszerűsége koránt sincs még olyan mélyen, mint pártjáé a vidéki
Franciaországban: a közvéleménykutatók – igaz, a választások előtt! – 26-31 százalékra mérték 41
százalékra kúszott fel.

Emmanuel Macron egyébként hivatalosan még nem jelentette be indulási szándékát. Tavaly
decemberben sejtelmesen csak annyit közölt, hogy „majd a maga idejében” közli elhatározását.
Mindenesetre a járvány alatti politikai mozgása és a mostani tervezett országjárása valószínűsíti, hogy
megkísérli majd az újrázást. Jelenleg kivételezett helyzetben van: hivatalban lévő elnökként bármit
sokkal konkrétabban és megalapozottan ígérhet, mint vágyaikat, terveiket megfogalmazó
versenytársai.

Számtalan kihívója lesz. A jelöltek és önjelöltek palettája rendkívül színes, a szélsőbaltól a
szélsőjobbig. Igazán potens kihívói természetesen a tradicionális pártok soraiból kerülnek majd ki.
Kezdjük a rövid ismertetést a jobbközép formációkkal. Az alábbiak mind hivatalosan is bejelentették
már indulási szándékukat.

Az egyik legaktívabb (ön)jelölt, az Észak-Franciaországban régió-elnökké újjáválasztott Xavier
Bertrand nem hajlandó elindulni az előválasztáson. Igaz, 2017 óta nem is tagja formálisan a
köztársasági pártnak. (Óvatosságának legfőbb oka Nicolas Sarkozy intő példája, akit 2016-ban az
előválasztások során ejtettek ki a versenyből párthívei, így nem mérkőzhetett meg Macronnal.) Az
ötvenes éveiben járó jogász-bankár a Reims környéki keleti régi szülötte, már két ízben is töltött be
jobboldali kormányokban miniszteri posztot szaktárcák élén. Jelenleg harmadik házasságában él, és
rendkívül dinamikusan szövi politikai hálóját is megválasztása érdekében.

Az Auvergne-Rhône-Alpes régiót kormányzó és decens jobbközép körökben igen népszerű Laurent
Wauqiez sokáig lebegtette indulását, de néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy „még nem látja
elérkezettnek az időt”, hogy a sok kihívással járó elnöki posztért szorítóba lépjen. A központi Île-de-
France régió élére újólag megválasztott Valérie Précresse szintén nem tagja a republikánus pártnak,
de ő fenntartja szándékát, hogy elindul az elnöki posztért. Ez az 54 éves, ragyogó intellektusú hölgy
archetípusa lehetne a sok évszázados töretlen hagyományokat maga mögött tudó konzervatív francia
politikai elitnek. Katolikus vezető értelmiségi családban nőtt fel, maga is a mai napig gyakorolja
vallását. Egyházi középiskolákba járt, s már 16 éves korában letette az érettségit. Életrajzában
érdekességként megjegyzik, hogy 15 évesen nyári orosz nyelvtanfolyamon vett részt Jaltában a
Szovjetunió egyik komszomolista táborában … Politikai karrierje az Államtanácsban és több
miniszteri poszton teljesedett ki. 2011-12-ben kormányszóvivő is volt François Fillon kabinetjében.
2015 óta a központi régió tanácsának elnöke.

Frissen, augusztus 27-én élő televíziós adásban erősítette meg hivatalosan is indulási szándékát a 70
éves Michel Barnier, aki az EU nevében a Brexit-tárgyalásokat folytatta Nagy-Britanniával.
Nemzetközi ismertségét is inkább ennek a missziónak köszönheti, mint egykori miniszteri
tevékenységének. Rövid programbeszédében első helyen a migráció korlátozását és szabályozását
említette, s ígéretet tett, hogy integratív személyiség lesz, aki a franciák érdekeit tartja szem előtt.
Kritikusai szerint éppen az EU érdekében kifejtett politikai tevékenysége borít majd árnyékot a
„France first” analógiával körvonalazható elképzeléseire.

Kevésbé ismert személyiség külföldön, de a francia belpolitikában kemény törvényjavaslatairól
híresült a Nizza környékéről származó, ugyancsak 1965-ös születésű Éric Ciotti. Ő is augusztusban
jelentette be, hogy szívesen megmérettetné magát egy esetleges előválasztáson. Ez a félig francia,
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félig olasz, síkkopasz parlamenti képviselő végigjárta a politikai ranglétra minden fokát. Az LR,
vagyis a republikánus párt elődjében, az UMP-ben kezdett politizálni Nizza legendás polgármestere, a
ma is fungáló Estrozi környezetében. Harcos köztársasági, laikus, ami számos összeütközés forrása
volt már a parlamentben a migráció- és kisebbségpárti politikusokkal folytatott vitákban. Ő volt az,
például, aki betilttatta volna a muszlim kendő viselését az iskolákban, s a tavalyi BLM mozgalom
kivirágzásakor törvényjavaslatot terjesztett be a rendőrök, katonák és vámosok arcának filmezése,
fotózása, nyilvános megjelenítése ellen.

Más portfóliót és karaktert képvisel Philippe Juvin, aki a párizsi sürgősségi kórház vezetőjeként a
Covid-járvány alatt tett szert ismertségre. (Mintha Merkely Béla indulna el a magyar választásokon
…) A közigazgatásban egy kisváros polgármestereként tett szert némi jártasságra.

Teljesen ismeretlen a politikában Denis Payre, egy nagyvállalkozó, aki liberális konzervatív gazdasági
kampánnyal próbál híveket toborozni.

A jobbközép jelöltjének kiválasztása szeptemberben várható. Vagy megegyezéssel, vagy, ami sokkal
valószínűbb, egy előválasztás eredményeként.

Radikális jobboldali jelöltek:
Bár a mostani választások csalódást okoztak a radikális jobboldal köreiben, a RN 20 százalékos
eredménye nem azt jelenti, hogy végleg elszálltak volna Marine Le Pen esélyei. Mégis, azt kell
mondanunk, hogy az idei, helyi érdekű voksolás megerősítette az eddigi tendenciákat: a francia
társadalom, ha máshol nem, hát a küszöbön visszariad attól, hogy beléptesse szobájába a Nemzeti
Tömörülést. Nehéz megmondani, hogy a Jean-Marie Le Pen árnyéka taszítja-e még ma is „józan
többséget” ennek a lépésnek a megtételétől, vagy a PC beszéd- és magatartásmód kötelező rendje
függetlenül a pártelnök személyétől.

A jobboldal radikálisabb, vagy ha úgy tetszik „karakteres” szárnyát képviseli Florian Philippot, a
Patrióták jelöltje, aki a Nemzeti Frontból szállt ki néhány évvel ezelőtt, s alakított új radikális pártot.
Egykor Marine Le Pen jobbkeze volt, most a védettségi igazolások kötelezővé tétele elleni harcban
próbál népszerűségre szert tenni. (Magyar megfelelője talán a Mi Hazánk Mozgalom, s annak
vezetője.)

Ebbe a sorba tartozik a magyarbarátságáról többször tanúbizonyságot tett nemzeti szuverenista
pályázó, Nicolas Dupont-Aignan, Rákóczi franciaországi menedékhelyének, Yerres-nek volt
polgármestere. Utóbbi a 2017-es választások során bátran és nyíltan véd és dacszövetséget kötött
Marine Le Pennel, idén azonban kizárt mindenfajta szövetséget a Nemzeti Tömörüléssel.

Lehetséges jelöltként emlegetik még Éric Zemmour újságíró-televíziós műsorvezetőt, aki maga sem
igyekszik eloszlatni ezeket a találgatásokat, de hivatalosan még nem jelentette be indulását. Markáns
jobboldali nézeteket képvisel, a családvédelmet, a migrációt illetően például nagyon közel áll
véleménye a Fideszéhez. A Francia öngyilkosság címmel 2014-ben kiadott könyve csaknem félmillió
példányban kelt el.

A baloldali jelöltek:
A lista élére mindenképpen a legesélyesebb, a szocialisták első számú jelöltje, a spanyol származású
Anne Hidalgo kívánkozik. A szép kreol hölgy Párizs polgármestereként egyértelműen zöld és
rózsaszín programot valósít meg a város élén: lezáratta például a Szajna jobbpartját az autóforgalom
elől (alaposan megnövelve a dugókat a másik oldalon), és sohasem mulasztja el szivárványos
zászlóval kidekorálni a városházát a melegek vélt vagy valós sérelme okán. (Hivatali elődje egyébként
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nyíltan homoszexuális volt.) Országjárása már kampányát készítette elő, csakúgy, mint tokiói olimpiai
látogatása. Szeptemberben könyve jelenik meg Egy francia nő címmel. Nem közömbös, hogy őt
támogatja a Francia Szocialista Párt főtitkára is.

Szintén most megjelenő könyvével kíván kampányolni a másik szocialista jelölt, Stéphane Le Foll is.
Ő kevésbé ismert politikus, talán ezért is harcol egy belső előválasztásért. Arnaud Montebourg és
Pierre Larroutou neve még kevesebbet mond a közvélemény számára, noha az előbbi miniszter is
volt François Hollande elnöksége idején. Mindketten esélytelen önjelöltek, csodának kellene
bekövetkeznie ahhoz, hogy ázsiójuk megnövekedjék.

Szélsőbal:
Ismerve a francia történelmet és politikai hagyományokat, nem csodálkozhatunk azon, hogy igen
széles a kínálat a szélsőbalos önjelöltekben. Újra indul a 2017-es választásokon meglepően jól
szereplő, közel 20 százalékot szerzett, a második fordulóról csupán szűk két százalékkal lemaradt
Jean-Luc Mélenchon, a Lázadó Franciaország – szó szerint: „alá nem vetett” Franciaország – nevű
pártocska elnöke. Először 2012-ben indult, akkor 11 százalékot szerzett. Populista ígéretekben most
sincs hiány a részéről: a nettó minimálbér megemelése a jelenlegi 1200-ról 1400 euróra, az alapvető
vízfogyasztás ingyenessé tétele, 32 órás munkahét, a lakásbérleti díjak felső határának rögzítése stb.
Ezeket és más javaslatokat egy közvéleménykutató cégen keresztül fürdették meg a közvéleményben,
elhallgatva, hogy ez az engedetlen franciák programja. Így nem csoda, hogy a 42 pontból álló program
65-75 százalékos tetszést aratott a mintegy másfélezer megkérdezett körében.

Hasonlóan ködös és hagymázas elképzelésekkel kampányolnak a szélsőbal további, felsorolásra sem
érdemes jelöltjei. Közöttük vannak nyíltan kapitalizmusellenesek is, akik a bankok államosítását,
irreális mértékű, 1800 eurós nettó minimálbért, a közlekedés ingyenessé tételét és a szabad, támogatott
migrációt ígérik megválasztásuk esetére.

Érdekességként jegyzem meg, hogy hosszú idő után ismét versenyzőt küld a ringbe a Francia
Kommunista Párt is. Jelöltje Fabien Roussel. Miután 2007-ben mindössze 1,9 százalékot értek el, a
rákövetkező két választáson Mélenchon mögé álltak be. Sok esélyük jövőre sem lesz. 

Zöldek
Színesíti a képet az Écologistes néven futó zöldek megjelenése. Bár kicsi, de feltörekvő pártról van
szó, s nem kizárt, hogy koalíciós partnerként valakinek – főként baloldali pártnak – az oldalvizén
feltűnhetnek a kormánytöbbségben. A megyei és regionális választásokon több régióban a harmadik
helyre futott be jelöltjük. Az elnökválasztási versenyben nem kevesebb, mint öt jelöltjük indul.
Hamarosan előválasztást tartanak ők is.

Egy friss felmérés tanulságai

Árnyalja a választások utáni belpolitikai helyzetet egy friss közvéleménykutatás, amelyet a Harris
Interactive nevű cég készített viszonylag sok, 10 ezer francia lakos megkérdezésével. Az
eredményeket a Challenges című gazdasági portál tette közzé szeptember 1-jén.

Tanulságos lenne hosszan és részletesen elemezni a felmérés rendkívül érdekes, sőt izgalmas
megállapításait. E helyütt csak néhány igen jellemző tételt tudok felvillantani.

A szondázás mindenekelőtt a franciák közérzetére volt kíváncsi. „Az alábbi meghatározások szerint
melyik jellemző leginkább az Ön lelkiállapotára?” – tették fel a kérdést a kutatók. A válaszolók a



9

nyugtalanság, a harag, az eltökéltség, a derűlátás, a frusztráció, a beletörődés, a félelem, az öröm és a
megkönnyebbülés között választhattak. Nos, kimagaslóan a nyugtalanság kapta a legtöbb szavazatot
(53 százalék), a harag lett második, 34 százalékkal, míg a megkönnyebbülés mindössze a
megkérdezettek 4 százalékának általános életérzése. Mindez azt jelenti, hogy a franciák nincsenek
forradalmi, azonnali lázadásra hajlandó hangulatban, de nyugtalanul figyelik a körülöttük zajló
eseményeket.

A kutatók kíváncsiak voltak a nyugtalanság okaira is. Tizenkét okot soroltak fel, amelyek között a
nagyon nyugtalanítja, az inkább nyugtalanítja, mint sem, a kevésbé nyugtalanítja és az egyáltalán nem
nyugtalanítja választ lehetett adni. Érdemes az első kettő és a második kettő lehetőséget együtt
kezelni, bár a két szélsőérték önmagában is mutat érdekességeket. A franciákat leginkább a klimatikus
változások nyugtalanítják, szorosan a második ok a „gyermekeink jövője” iránt érzett aggodalom. A
terrorizmus és a bűnözés szinte holtversenyben következik ezek után, majd – jellemző módon – a
társadalmi egyenlőtlenségek következnek. (Lásd: „Szabadság, egyenlőség, testvériség …”) A Covid19
csak ezután következik, majd egyebek között a munkanélküliségtől és az iszlám hatásaitól való
félelem. Végül a sereghajtó a globalizáció és a bevándorlás miatti aggódás.

Csakhogy egész más képet kapunk, ha kizárólag csak az első, vagyis a „nagyon nyugtalanítja”
válaszokat állítjuk sorba! Ebben az esetben a sorrend a következő: klimatikus változások (52 %),
terrorizmus (50 %), gyermekeink jövője (49 %), bűnözés (47 %), az egyenlőtlenségek és az iszlám
szerepe (39-39 %), Covid (37 %), bevándorlás (36 %), az adók és illetékek mértéke (35 %), a
vásárlóerő és a hamis hírek (31-31 %), a munkanélküliség (30 %), a globalizáció (26 %).

Arra az egyértelmű kérdésre, hogy Franciaország fejlődik-e vagy hanyatlik? a megkérdezettek 47
százaléka a hanyatlást választotta és csak 13 százalék szavazott a fejlődésre, míg 39 százalék szerint
sem egyik, sem másik állapot nem jellemző az országra. (Stagnál? Sodródik? Akár így is érthetjük.)

Kik járulnak leginkább hozzá a haladáshoz, illetve a hanyatláshoz? – fogalmazódott meg a következő
kérdés. Bizony, francia politikusok igencsak rossz osztályzatot kaptak: mindössze a megkérdezettek
12 százaléka vélte úgy, hogy ők a haladást mozdítják elő. Ha csökkenő mértékben is, de szerintük a
hanyatlás előmozdítója az adminisztráció, az oktatási rendszer, a bérből élők szakszervezeti
mozgalma, de még az Európai Unió is. Pozitív értékelést csupán a helyi képviseletek, maguk az
állampolgárok, a vállalatvezetők (!!), és kimagasló arányban az egyesületek kaptak.

Nem kevésbé érdekes és tanulságos, milyen tényezőkben látják a franciák a hanyatlás jeleit: első
helyen az iskolai oktatás színvonalának esése áll! (66) Tizenegy ponttal lemaradva követi ezt a
költségvetési hiány és az államadósság magas szintje. A további sorrend: a munkanélküliség, az
elvándorlás és az ipari üzemek bezárása, az ország kereskedelmi deficitje, Franciaország nemzetközi
tekintélyének csökkenése, és a legkisebb mértékben az ország katonai erejének (súlyának)
mérséklődése.

Bár a közvéleménykutatás kétségkívül nem fejez ki azonnali akcióra serkentő haragot, távolról sem
képzelhetjük, hogy a francia közvélemény „megelégszik” a nyugtalankodással. A sárgamellényesek
követeléseinek zárójelbe tétele után a legharciasabb szereplők most az egyre több helyen megkövetelt
védettségi igazolványban találtak és találnak casus bellit. Hetek óta zajlanak a párizsi és vidéki
tüntetések a szabadságjogok ezen „megsértése” miatt. Az első időkben előfordult, hogy országosan
negyedmillió embert is sikerült mozgósítaniuk a kérlelhetetlen oltáselleneseknek, de az utcán
hangoskodók száma a sorozat-tüntetések eddigi tapasztalatainak megfelelően hétről hétre csökken. 

Összegzés:

A franciaországi választásokat azért nehéz elemezni, mert a francia hektikusan, gyakran érzelmi
alapon szavaz. Trónra emel valakit, majd rövid idő múlva lelöki onnan, ha úgy érzi, nem váltotta be a
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hozzá fűzött reményeit. Nem ismeretlen náluk a „társbérlet” sem, amikor más-más politikai formáció
adja a köztársasági elnököt és a miniszterelnököt. Jelenleg is az a helyzet, hogy a kétkamarás
parlamenten belül a Nemzetgyűlésben a baloldal, a Szenátusban a jobboldal alkotja a többséget. Éppen
ez az érzelmi szavazás miatt komoly meglepetés érheti az (elbizakodott) politikusokat. Így járt például
Jacques Chirac, amikor 1997-ben elnöki hatalmának és a jobboldali nemzetgyűlési többségnek
tudatában feloszlatta a parlamentet, hogy az időközi választáson pártja még nagyobb többséget
szerezzen. Az eredmény csúnya fiaskó lett: győztek a szocialisták, így Chirac Jospin
miniszterelnökkel volt kénytelen megosztozni korábban megingathatatlan hatalmán.

A 2021-re halasztott megyei és regionális választások annyiban rendezték át a térképet, hogy –
sportnyelven szólva – „visszahozták a játékba” a tradicionális bal- és jobboldali pártszövetségeket,
illetve figyelmeztető jelzést küldtek mind a szélsőjobboldalnak, mind a kormányzópártnak.

Végezetül az idei voksokkal és a jövő évi elnökválasztással kapcsolatban néhány érdekes cikkre
hívom fel a franciául tudók figyelmét:

https://www.linternaute.com/actualite/politique/2535036-direct-elections-regionales2021-les-resultats-
definitifs-les-reactions-les-analyses/

https://www.la-croix.com/elections/resultats-regionales
https://www.marianne.net/politique/melenchon/les-insoumis-esquissent-les-contours-de-la-campagne-

de-jean-luc-melenchon#xtor=cs3-25
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-1341164
https://www.lepoint.fr/societe/ecole-ecologie-politique-comment-les-francais-voient-leur-pays-01-09-

2021-2441079_23.php#xtor=CS2-426-[Actualite]-[Comment_les_Francais_voient_leur_pays]
https://www.challenges.fr/france/enquete-sur-letat-de-la-france-les-francais-sont-inquiets-mais-pas-en-

colere_778717

Havasi János
Pécs, 2021. szeptember 4.
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