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Millaiselta näyttää Euroopan tulevaisuus nyt kun

Euroopassa

puhaltavat oikeistopopulistiset EU-vastaiset tuulet. Pysyykö
Turkki NATO:ssa vai uhkaako NATO:a hajoaminen, itsenäistyykö
Skotlanti tai Pohjois-Irlanti? Entä miten käy Euroopan Unionin
Ranskan ja Saksan vaalien jälkeen?

Emmanuel Macron – En Marche!
Suurelle suomalaisyleisölle Emmanuel Macron on jäänyt melko
tuntemattomaksi. Hänen nimensä on toki vilahtanut uutisissa,
mutta enemmän palstatilaa ovat saaneet skandaalien ryvettämä
François Fillon ja oikeistopopulistisen Kansallisen rintaman
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron on monella tavalla epäsovinnaisin
presidenttiehdokas vuosikymmeniin.
1977 syntynyt Macron on
kautta historian nuorin presidenttiehdokas Ranskassa. Hän
opiskeli yksityisessä jesuiittakoulussa, kunnes aloitti lukioopinnot Pariiisissa ja suoritti ne parhailla mahdollisilla
arvosanoilla. Macron jatkoi opintoja Kansallisessa
hallintokoulussa (École nationale d’administration, ENA), ja
teki yliopistollisen lopputyönsä Niccolo Machiavellistä ja
väitöskirjansa Georg Wilhelm Friedrich Hegelin filosofiasta.
Hän on naimisissa itseään 24 vuotta vanhemman kouluaikaisen
ranskan kielen opettajansa Brigitte Trogneuxin kanssa. Bisnesja
EU-myönteinen
investointipankkiirina
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Ranskan talousministerinä 2014-2016.
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kaksivaiheisessa kansanvaalissa ja Macronin mahdollisuudet
tulla valituksi ovat kasvaneet keskusta-oikeistolaisen
Fillonin
talousskandaalien
seurauksena.
Tuoreiden
kannatusmittausten perusteella Macron on suositumpi
presidenttiehdokas kuin Marine Le Pen, mutta hänen on saatava
taakseen myös riittävästi konservatiiveja ilman, että hän
vieraannuttaa kannattajiensa suuren enemmistön – nuoret
liberaalit kaupunkilaiset.
Jos kasvava kannatus vie Macronin presidentinvaalien toiselle
kierrokselle, 39-vuotias entinen talousministeri voi kaataa
EU-vastaisen Kansallisen rintaman Marine Le Penin
valtatoiveet.
Kannatusmittauksissa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen
uskotaan olevan hyvin tasainen. Cevipofin kyselyssä Marine Le
Pen saa suurimman kannatuksen vaalien ensimmäisellä
kierroksella, mutta Macron voittaa kyselyn perusteella toisen
kierroksen selvällä enemmistöllä. Toinen kannatusmittauksia
tekevä palvelu (Harris Interactive) arvioi, että Macron saa
ensimmäisellä kierroksella 26 ja Le Pen 25 prosenttia äänistä.
Myös tämä kysely ennakoi Macronin selvää voittoa vaalien
toisella kierroksella.
Marine Le Penin johtama Kansallinen rintama haluaa Ranskan
eroavan Euroopan unionista ja eurosta. Emmanuel Macron sen
sijaan haluaa tiivistää Euroopan unionia ja lisätä yhteistyötä
erityisesti Saksan kanssa. Hänen mukaansa on selvää, että
nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa EU:n on talouden
ja turvallisuuden takaamiseksi tiivistettävä yhteistyötään.
Emmanuel Macron lupaa Ranskalle ja Euroopalle mahdollisuuden
uudistua
Äärioikeistolaista Kansallista rintamaa vastustavan ja
poliittisen kulttuurin uudistuksia ajavan Macronin Kasvanut
suosio näkyy voimakkaina vastalauseina Ranskan medioissa. Osa
valittaa siitä, että Macronin puheet ovat liian pitkiä ja

banaaleja, tai että hänellä ei ole todellista ohjelmaa.
Toisten mielestä hän epäonnistui talousministerinä. Sen
Lisäksi on luultavaa, että Emmanuel Macron on salaa homo,
jonka suosio perustuu henkilökulttiin ja jos ei muuta –
ainakin hän on aivan liian nuori presidentiksi.
Ranskan kaksi suurinta puoluetta ovat epäonnistuneen
politiikan sekä korruptio- ja talousskandaalien seurauksena
tahranneet maineensa ja menettäneet uskottavuuttaan. Monet
näkevät nuoressa Emmanuel Macronissa autoritäärisen politiikan
ja äärioikeistolaisen populismin voittajan.
Vaikka Marine Le Pen on pyrkinyt uudistamaan Kansallista
rintamaa ja pesemään Jean Marie Le Penin rasistista ja
äärioikeistolaista puoluetta salonkikelpoisemmaksi, on
puolueen äärioikeistolainen menneisyys vielä myrkkyä
ranskalaisten enemmistölle. Marine Le Pen johtaa
presidenttikilpailua edelleen eräissä kannatuskyselyissä,
mutta hänen voittoonsa toisella kierroksella ei uskota.
Macron tulee tavallaan politiikan ulkopuolelta. Hän ei kuulu
kumpaankaan Ranskan valtapuolueeseen, vaikka toimikin
sosialistihallituksen talousministerinä. Emmanuel Macron
perusti En Marche (”Liikkeessä”) -järjestön ajamaan
taloudellisia ja poliittisia uudistuksia
uudistuspolitiikkaansa Ranskaan.
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Emmanuel Macron sanoo ylittävänsä puoluerajat. Hän ottaa
aatteita ja vaikutteita oikealta, vasemmalta ja keskeltä. Hän
kannattaa mm. sosiaaliturvaa, EU-jäsenyyttä ja EU:n tiiviimpää
kehitystä, sääntelyiden ja turhan byrokratian purkamista,
yrittämisen helpottamista ja kaikille 18-21-vuotiaille yleistä
kuukauden mittaista asevelvollisuutta. Tästä poliittisesta ja
ideologisesta määrittelemättömyydestä johtuen häntä on helppo
vihata.
Mutta toisaalta Emmanuel Macron ei halua jakaa ihmisiä
ideologisesti toisiaan vastustaviin ryhmiin, vaan löytää

jotakin jolla yhdistää erimielisten poliittisten ryhmien
ideologiat työskentelemään Ranskan ja Euroopan hyväksi – ei
niitä vastaan.
On hyvin mahdollista, että Ranskan seuraava presidentti on
Emmanuel Macron. Tällainen vaihtoehto on EU-myönteisillie
kaikkein mieluisin, sillä Macronin tavoitteet ovat monin
tavoin yhteneväiset Merkelin sekä muiden Euroopan entistä
tiivimpään yhteistyöhön tähtäävien EU-johtajien kanssa.

