Jak se změní evropská politika Francie po prezidentských volbách?
Zápis z pravidelného semináře Eurocentra Praha
Dne 3. května 2012 proběhl v Informačním centru vlády ve Vladislavově ulici
odborný seminář s názvem „Jak se změní evropská politika Francie po prezidentských
volbách?“ Úvodní prezentaci pronesl a na dotazy odpovídal pan Zdeněk Velíšek, bývalý
zahraniční redaktor České televize.
Zdeněk Velíšek uvedl, že ačkoli prezidentská volební kampaň začala oficiálně
9. dubna, o kandidátech a o možném dopadu na francouzskou politiku při jejich zvolení se
mluvilo již přes rok. Oproti volbám v roce 2007, nastoupil Nicolas Sarkozy do volebních bojů
bez konkurence ve vlastní straně, jak tomu bylo v minulých volbách, kdy se utkal se svým
stranickým oponentem Jacquesem Chiracem. Během svého prezidentského mandátu se
Sarkozy ukázal jako razantní politik. Všeho se ujal sám a vláda v podstatě vykonávala jeho
příkazy. Tento razantní projev také dosvědčuje jeho výrok: „Všechno změním, od všeho se
distancuji“.
Zvolení francouzského prezidenta probíhá v několika kolech. V prvním kole byli
předními favority Sarkozy a Dominique Strauss-Kahn. François Hollande byl naopak
všeobecně považovaný za slabého kandidáta s pověstí člověka měkkého a neprůbojného. To
se však ukázalo jako omyl a po odstoupení Strausse-Kahna z bojů o Elysejský palác se
Hollande začal dostávat do centra pozornosti díky svému politickému nadání. Dalšími
významnými kandidáty, kteří se prvního kola zúčastnili, byli například komunista Jean-Luc
Mélenchon a Marine Le Penová, vůdkyně krajně pravicové Národní fronty.
Sarkozy měl v rámci tohoto kola handicap. Krize mu pokazila jeho prezidentský
mandát a na domácí půdě nesklízel příliš mnoho úspěchů. Přestože je Sarkozy znám pro své
výborné řečnické schopnosti, tato vlastnost mu však jeho druhou prezidentskou kampaň
vyhrát nepomůže. Naopak, sliby, které byly součástí jeho první prezidentské kampaně a
nebyly vyplněny, by mu mohly uškodit.
Prezidentský politický souboj vyvrcholil 2. května, kdy proběhla závěrečná televizní
debata dvou hlavních prezidentských kandidátů – Sarkozyho a Hollanda, kteří postoupili do
druhého kola. Ačkoli do duelu vstupoval Sarkozy sebevědomě, duel přinesl nečekané
výsledky. V aréně proti sobě stáli dva stejně zdatní, rovnocenní partneři a doposud
podceňovaný Hollande se také ukázal jako rétoricky zdatný politický oponent. Komentátoři a
analytici docházeli k názoru, že duel skončil remízou, ale s výhodou pro toho, kdo nebyl
favoritem debaty. Ani tento výsledek tedy nepomohl Francii ani světu dopředu odhadnout
jméno budoucího francouzského prezidenta.
Dalším důležitým faktorem mimo prezidentské debaty jsou volební programy
jednotlivých kandidátů. Kvůli finanční krizi nemohl Sarkozy plnit sliby, které dal v roce
2007. Za to byl tedy v debatách ostře kritizován. Součástí Sarkozyho kampaně pak byla
myšlenka týkající se revize Schengenského systému. Naproti tomu součástí Hollandovi
politiky byla změna tzv. fiskálního paktu, který má fungovat podle jeho slov na úkor slabší
sociální vrstvy. Řešením by podle jeho názoru bylo pak vytvořit tzv. pakt přírůstkový nebo
dodatek k paktu. Tento názor byl zprvu kritizován, v současné době je však stále více
oceňován v ekonomických kruzích.
Podle Zdeňka Velíška je výsledek prezidentských voleb těžko odhadnutelný. Počítalo
se s tím, že debata rozhodne o budoucím prezidentovi, avšak vyrovnanost kandidátů volby

zdramatizovala. Hollande je podle něj však ve výhodnější pozici, a má tedy více šancí na
vítězství.
Poznámka: Druhé kolo voleb proběhlo 6. května 2012 a vítězem se skutečně stal François
Hollande.
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