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Hollande, favorit în finala cu Sarkozy

Franþa trage pe stânga?
Candidatul socialist Francois Hollande,
care a câºtigat primul tur al alegerilor
prezidenþiale franceze cu 28,63%, se va
confrunta, pe 6 mai, în bãtãlia finalã pentru
Palatul Elysee, cu preºedintelui în exerciþiu Nicolas Sarkozy, care a obþinut
27,18%. Semnalând cã este pentru prima
oarã în istoria celei de-a cincea Republici
Franceze când un ºef al statului în funcþie
nu reuºeºte sã iasã pe primul loc în runda I
a alegerilor, mai toate ziarele denunþã
scorul mare, înregistrat de extremista de
dreapta Marine Le Pen: 17,90%. În opinia
ziarului Libération, acest succes se datoreazã celor cinci ani de sarkozysm, faptului cã preºedintele-candidat i-a fãcut jocul
liderei Frontului Naþional, radicalizându-ºi
discursul tot mai mult. Între cele douã
tururi, Sarkozy spera sã-ºi poatã recentra
propunerile, pentru a-i atrage pe alegãtorii
lui François Bayrou. Rezultatul modest al
acestuia, de numai 9,13%%, îl împinge
din nou pe Sarkozy sã-i curteze pe alegãtorii de extremã dreaptã, dacã vrea sã mai
rãmânã cinci ani la Elysée, conchide
Libération. ªi Le Monde constatã cã
preºedintele-candidat, în loc sã reunifice
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dreapta francezã, lasã un partid conservator gata de implozie, un Front Naþional
puternic ºi un centru slãbit. Principalii editorialiºti ai revistei L’Express comenteazã
dublul eºec al lui Sarkozy ºi prezic o victorie a socialistului Hollande pe 6 mai. Ce
se întâmplã cu voturile celor care nu au
intrat în turul doi? Jean-Luc Mélenchon,
tribunul stângii radicale, revelaþia campaniei, dar creditat cu doar 11,11 procente
din sufragii, ºi-a chemat susþinãtorii sã-l
voteze pe Hollande, ca ºi ecologista Eva
Joly, care nu a cules decât 2,31% din opþiuni. Bayrou a cerut un timp de gândire, în
vreme ce Marine Le Pen a prelungit suspansul pânã pe 1 mai, când va organiza o
mare adunare, deºi în mod tradiþional,
Frontul Naþional nu dã un consemn de vot.
Deloc întâmplãtor, Nicolas Sarkozy a
anunþat ºi el un mare miting în aceeaºi zi,
pentru a celebra, spune el, “adevãrata
muncã”. “Sunt încrezãtor”, a comentat
Francois Hollande, declarându-se “candidatul unificãrii” ºi “cel mai bine plasat pentru a deveni urmãtorul preºedinte al
Republicii”. Nicolas Sarkozy ºi-a mãrturisit de asemenea optimismul, deºi cele

“trei dezbateri” la care l-a provocat pe contracandidat au fost refuzate, François
Hollande nedorind sã-i dea ocazia oratorului Sarkozy sã se remarce. Hollande s-a
autodefinit de altfel ca un “candidat normal”, dornic sã le propunã francezilor o altã
imagine, mai calmã, în contrast cu febrilul
Nicolas Sarkozy. În tabãra sa, euforia victoriei din runda întâi a fost atenuatã de dificultãþile de la orizont. S-au mai vãzut
cazuri la prezidenþialele franceze când candidatul cel mai bine plasat dupã primul tur
a pierdut la al doilea. Aºa i s-a întâmplat lui
François Mitterrand în 1974 ºi lui Valéry
Giscard d’Estaing în 1981. Chiar dacã, în
virtutea sondajelor, François Hollande este
dat ca învingãtor pe data de 6 mai, echipa
sa ºtie cã Nicolas Sarkozy va face tot posibilul pentru a rãsturna situaþia. O victorie a
lui Hollande ar fi un rar reviriment al
stângii, sancþionatã de electoratele mai
multor þãri în contextul crizei europene. De
asemenea, politica europeanã se va afla
într-un punct de cotiturã, având în vedere
destrãmarea tandemului Merkel-Sarkozy
care, în ciuda divergenþelor, a funcþionat
consecvent la cârma UE.

