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Op 22 april en 6 mei a.s. kiezen de Fransen een nieuwe 
president, en daarmee bepalen ze tegelijk hoe de Europese 
Unie de volgende vijf jaar zal worden bestuurd. Aan de 
vooravond van de verkiezingen maakt Marc Hooghe de 
balans op van vijf jaar Sarkozy.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Nicolas 
Sarkozy in 2007 een zeer sterke verkiezingscampag-
ne heeft gevoerd. Hij presenteerde zich als een sterk 
en dynamisch leider die ‘le changement’ zou brengen. 
Daarmee zette hij zich vooral af tegen zijn aartsvijand 
president Jacques Chirac (1995-2007), die in het bij-
zonder tijdens de laatste jaren van zijn ambtstermijn 
de zaken toch wel erg op zijn beloop liet. Het hyper-
dynamisme van Sarkozy vormde ook een contrast met 
de soms wat weifelende en oppervlakkige houding van 
zijn socialistische tegenkandidate Ségolène Royal, die 
ook nooit voluit werd gesteund door haar eigen partij-
apparaat. Het resultaat was dat Sarkozy op zondag 6 
mei 2007 met 53,1% van de stemmen tot president 
van Frankrijk werd verkozen.

Je zou kunnen zeggen dat Sarkozy al die zelfde 
zondagavond zijn belofte aan de Franse bevolking ver-
brak, door het fameuze diner bij Fouquet’s, een van de 
duurdere restaurants in Parijs. Zijn gasten: de belang-
rijkste captains of industry van het land, en, niet onbe-
langrijk in Frankrijk: de eigenaars van de televisieke-
ten TF1 en de krant Le Figaro.1 De oppositiepartijen 
grepen het feest gretig aan om te stellen dat Sarkozy 
helemaal geen oog heeft voor de levensomstandighe-
den van de ‘gewone’ Fransman en Française, maar dat 
hij vooral goede relaties nastreeft met het grootkapi-
taal.

De opiniepeilingen van TNS-Sofres tonen inder-
daad aan dat de wittebroodsweken van Sarkozy bij-
zonder kort zijn geweest. Onmiddellijk na zijn aan-
treden stelde 63% van de ondervraagden nog dat ze 
vertrouwen hadden in de president; nauwelijks een jaar 
later was dat gezakt tot 32%, om ten slotte tot een ab-
soluut dieptepunt van 20% te dalen. Er was hoogstens 
een kleine opleving in de tweede helft van 2011, toen 
Sarkozy dankzij zijn alliantie met de Duitse bonds-

kanselier Merkel de indruk kon geven dat hij mee aan 
het roer stond van de Europese Unie.

Het bleef niet alleen bij de opiniepeilingen: bij 
de lokale verkiezingen in 2008 verloor rechts de con-
trole over een aantal belangrijke steden, zoals Reims, 
Toulouse en Straatsburg. Bij de regionale verkiezin-
gen van 2010 deelden de Franse kiezers opnieuw een 
flinke tik uit aan de partij van Sarkozy, die alleen in de 
Elzas haar positie kon behouden. De politieke kaart 
van Frankrijk ziet er sindsdien behoorlijk rood uit.

Een rechtse president?
Er zijn diverse redenen voor die gestaag dalende popu-
lariteit. Om te beginnen het gebrek aan een duidelijk 
ideologisch profiel van Sarkozy. Ook na vijf jaar pre-
sidentschap is het nog altijd niet duidelijk welke toe-
komst hij eigenlijk ziet voor Frankrijk. Onmiddellijk 
na zijn verkiezing maakte hij een opening naar links 
door een aantal socialistische politici op te nemen in 
zijn kabinet. Zo was Bernard Kouchner, die eerder 
deel had uitgemaakt van linkse regeringen, van 2007 
tot 2010 zijn minister van buitenlandse zaken. Tegelijk 
flirt Sarkozy echter openlijk met de thema’s van ex-
treem rechts. In 2010 liet hij Roma-zigeuners hard-
handig het land uitzetten, een daad die achteraf scherp 
veroordeeld werd door de Raad van Europa. Dat be-
lette Sarkozy echter niet zich in de internationale po-
litiek scherp te profileren als de grote beschermer van 
de mensenrechten, onder meer door aan te dringen op 
een militaire interventie in Libië.

Toch slaagde hij er nooit in echt de presidentiële 
allure te verwerven die de Fransen blijkbaar nog al-
tijd van hun staatshoofd verwachten. Dat had niet al-
leen te maken met zijn echtscheiding in oktober 2007 
en het daaropvolgende huwelijk met Carla Bruni in 
februari 2008, maar bovenal met een nogal ruwe en 
weinig gecultiveerde stijl. De volgende anekdote is een 
eigen leven gaan leiden: in 2008 bezoekt de president 
de landbouwsalon, en als een van de aanwezigen os-
tentatief weigert hem de hand te schudden, registreren 
alle camera’s een welgemeend ‘casse-toi, pauvre con!’ 
(enigszins vrij vertaald als: ‘rot op, sukkel’). Dat soort 
taalgebruik mag dan misschien passen bij een straat-
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vechter, het is niet direct wat de Fransen associëren 
met de presidentiële stijl waar ze zo graag naar op-
kijken.

Maar het probleem van Sarkozy zit hem niet al-
leen in stijl en perceptie; ook de harde economische 
realiteit speelt een rol. Hoewel Sarkozy in 2007 be-
loofde de Franse economie moderner en meer concur-
rerend te maken, is daar in werkelijkheid niet veel van 
terechtgekomen. De pensioenwetgeving werd welis-
waar hervormd, maar veel verder dan dat is Sarkozy 
nooit gekomen. De Franse economie is de afgelopen 
twee jaar maar met een kleine drie procent gegroeid, 
wat ongeveer de helft is van de Duitse groeivoet. De 
werkloosheid is snel gestegen tot 10 procent van de 
beroepsbevolking, of dubbel zo hoog als in Duitsland 
of Nederland. Ook onder Sarkozy is Frankrijk er dus 
duidelijk niet in geslaagd door te stoten tot het se-
lecte clubje van de meest concurrerende economieën 
in Europa. Om dat meteen heel duidelijk te maken: 
in januari 2012 verlaagde het ratingbureau Standard 
& Poor’s de beoordeling van Frankrijk van ‘AAA’ naar 
‘AA’, iets wat in Parijs als een symbolische degradatie 
werd ervaren. Zeker in Frankrijk geldt dat de president 
nog altijd een heel sterke greep heeft op het bedrijfs-
leven, onder meer dankzij de overheidsparticipatie in 
een aantal bedrijven. Als het minder goed gaat met de 
Franse economie, dan is het bijna onvermijdelijk dat 
dit ook zijn weerslag heeft op de populariteit van de 
zittende president.

Na Strauss-Kahn
Objectief ziet het er dus niet goed uit voor president 
Sarkozy en als we de verkiezingsuitslagen van 2008 
(lokaal) en 2010 (regionaal) extrapoleren, dan lijkt een 
rechtse meerderheid in 2012 bepaald onwaarschijn-
lijk. In die omstandigheden vormt de relatieve zwakte 
van zijn tegenstrevers nog de belangrijkste kans van 
Sarkozy. Bij de Parti Socialiste was Dominique Strauss-
Kahn uiteraard lange tijd de gedoodverfde kandidaat,2 
maar na de spectaculaire arrestatie van de directeur-
generaal van het Internationale Monetaire Fonds in 
mei 2011 in New York moest de oppositie dringend 
op zoek naar een nieuw boegbeeld. Aanvankelijk wer-
den nog enkele pogingen ondernomen de reputatie 
van Strauss-Kahn te redden; daarbij werd gewezen 
op de Amerikaanse preutsheid en op de mogelijkheid 
van een complot tegen het socialistische boegbeeld. 
Naarmate er echter meer aantijgingen over seksueel 
geweld binnenliepen, liet de Parti Socialiste de figuur 
van Strauss-Kahn volledig vallen. Het is merkwaardig 

dat deze manoeuvre zo goed geslaagd is. Strauss-Kahn 
hield er duidelijk al jaren een heel libertijnse levensstijl 
op na, iets waarvan zijn partijgenoten onvermijdelijk 
op de hoogte moeten zijn geweest. De PS is er echter 
in geslaagd dat hoofdstuk zonder al te veel kleerscheu-
ren af te sluiten, om zo weer over te gaan tot de orde 
van de dag.

In oktober 2011 haalde François Hollande rela-
tief gemakkelijk de kandidatuur binnen voor de PS. 
Hollande is zonder meer een vreemde kandidaat voor 
het presidentschap. Hoewel hij al zo’n 30 jaar op top-
niveau actief is in de Franse politiek, heeft hij nooit 
een uitvoerend mandaat bekleed. Strikt genomen 
blijft zijn bestuurservaring beperkt tot het burgemees-
terschap van het stadje Tulle (15.000 inwoners) in de 
Corrèze. Hollande is echter vooral eerste secretaris 
geweest van de PS, tussen 1997 en 2008. Maar ook 
dat was niet echt een succesverhaal: in 2002 leed de 
partij een zware nederlaag. In 2007 besloot Hollande 
om zelf geen kandidaat te zijn voor de presidentsver-
kiezingen, omdat uit alle peilingen bleek dat zijn toen-
malige levenspartner Ségolène Royal veel populairder 
was dan hijzelf.

Hollande is eigenlijk niet zoveel veranderd sinds 
2007. Hij kleedt zich beter en is flink afgevallen, waar-
door hij er minder uitziet als een uitgebluste amb-
tenaar, maar daar is het dan ook bij gebleven. Hij is 
geenszins een volksmenner die de massa kan begees-
teren, zo valt telkens bij zijn verkiezingsbijeenkomsten 
op. De man straalt eigenlijk degelijkheid (anderen 
zouden zeggen: saaiheid) uit. Juist dat speelt nu echter 
in zijn voordeel. Na de hyperkinetische Sarkozy lijken 
de Fransen toe aan een betrouwbaarder, rustiger aan-
pak en ze stellen hun hoop op een bezadigde figuur als 
Hollande. De vraag blijft echter of de wat professorale 
stijl van Hollande het in de televisiedebatten van de 
laatste weken zal winnen van de verbale snedigheid of 
zelfs agressiviteit van Sarkozy.

Links
Een bijkomend voordeel voor Hollande is dat hij zijn 
partij achter zich heeft kunnen verenigen. Ten eerste 
heeft de Parti Socialiste geleerd van de nederlaag van 
2007: er was toen zoveel interne verdeeldheid, dat er 
onvoldoende steun werd gegeven aan Royal. Ten twee-
de beseft men in de partij dat, na het schandaal rond 
Strauss-Kahn, er heus niet zo veel kansen meer zullen 
worden geboden, en dat men dus maar beter de gele-
deren kan sluiten. Ten derde heeft Hollande de partij 
tenslotte elf jaar lang geleid, en hij weet dus perfect 
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aan welke touwtjes hij moet trekken. Zijn belangrijk-
ste uitdager binnen de PS, Martine Aubry, voert nu 
actief campagne voor hem, en als links de verkiezingen 
wint, wordt ze daarvoor allicht beloond met een fraaie 
ministerspost, wat haar de mogelijkheid zou bieden 
haar nationale carrière in schoonheid te eindigen.

Het is echter niet alleen binnen zijn eigen partij 
dat Hollande relatief veel steun geniet. Hij is niet ver-
geten dat de PS in 2002 een zware nederlaag leed, on-
der meer doordat veel stemmen verloren gingen aan 
allerlei extreem-linkse splinterpartijen. Die komen nu 
echter nauwelijks aan bod. De communistische partij 
en de andere extreem-linkse partijen hebben zich ver-
enigd achter de kandidatuur van Jean-Luc Mélenchon, 
die enkele jaren geleden de PS heeft verlaten omdat hij 
vond dat die te weinig ‘links’ was. Mélenchon, die qua 
ideologisch profiel aansluit bij Die Linke in Duitsland, 
zou tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezin-
gen best wel zo’n tien procent van de stemmen kunnen 
halen; het is nu al zeker dat die stemmen in de tweede 
ronde zonder al te veel problemen bij Hollande terecht 
zullen komen. Ook de ecologisten komen nauwelijks 
aan bod in deze campagne; boegbeeld Eva Joly komt 
in de peilingen niet boven enkele procenten van de 
stemmen uit.

Aan de linkerzijde heeft Hollande dus weinig last 
van concurrentie. Hij speelt daar ook handig op in 
door zichzelf voor te stellen als het enig mogelijke 
alternatief voor de harde economische politiek van 
Sarkozy en van de Europese Unie. Zijn stelling is dat 
de kosten van de economische crisis nu eenzijdig wor-
den afgewenteld op de werkende bevolking en op die-
genen die van een uitkering moeten leven. Het econo-
misch beleid mag volgens hem niet alleen gericht zijn 
op bezuinigingen; er moet ook geïnvesteerd worden 
in onderwijs en andere openbare diensten. Het begro-
tingstekort wil hij aanpakken door bijkomende belas-
tingen op de hoogste inkomens en voor de grote be-
drijven. Het is echter opvallend dat Hollande relatief 
vaag blijft over de vraag hoe hij een dergelijke linkse 
agenda wil laten wegen op het beleid van de Europese 
Unie. Als Hollande tot president zou worden ver-
kozen, dan staat nu al vast dat er een heel duidelijk 
i deologisch conflict zal ontstaan met Angela Merkel 
(die zeker nog aanblijft tot 2013).

Euroscepticisme
Aan de rechterzijde van het politieke spectrum ziet de 
positie voor Sarkozy er heel wat minder rooskleurig 
uit. Ten eerste is duidelijk dat ook binnen zijn eigen 

partij niet alle lokale mandatarissen even enthousiast 
zijn over zijn kandidatuur. Heel wat parlementsleden 
vrezen ervoor te worden meegesleurd in de val van 
Sarkozy, als ze al te duidelijk de kaart trekken van de 
zittende president. Maar ten tweede moet Sarkozy het 
opnemen tegen Marine Le Pen, de nieuwe voorzitster 
van het Front National. Nu Le Pen voldoende hand-
tekeningen heeft gehaald om aan de verkiezingen te 
mogen deelnemen, kan ze gemakkelijk tot 20 procent 
van de stemmen halen. Le Pen bespeelt twee thema’s 
heel nadrukkelijk: het racisme en het euroscepticisme.
 Het racisme vormt de historische voedingsbodem 
van het Front National, en wat dat betreft wordt er 
dus uit een vertrouwd vaatje getapt. Het voordeel van 
Marine Le Pen is bovendien dat als zij als vrouw met 
dat soort thema’s uitpakt, dit fysiek veel minder agres-
sief overkomt dan de stijl van haar vader Jean-Marie 
Le Pen, de historische leider van het Front National. 
Het afgelopen jaar heeft Marine Le Pen echter ook 
sterk ingezet op de vijandigheid ten opzichte van de 
Europese Unie. In 2005 nam de partij al scherp stel-
ling tegen de Unie bij het referendum over het ont-
werp van de Europese grondwet, en sindsdien is dat 
thema alleen maar sterker op de voorgrond getreden in 
de propaganda van de partij. Het Front National acht 
Europa verantwoordelijk voor de hoge werkloosheid, 
voor de invloed van immigranten uit Oost-Europa en 
voor de aanhoudende financiële crisis. Marine Le Pen 
heeft zelfs kort en goed voorgesteld de eurozone te 
verlaten. Dat mogen dan wel populistische en onuit-
voerbare voorstellen lijken, in de praktijk raken ze een 
gevoelige snaar bij een groot deel van de Franse pu-
blieke opinie.

Sarkozy zit heel erg in zijn maag met het Front 
National, omdat hij onmogelijk een antwoord kan ge-
ven op het klimaat van euroscepticisme. Samen met 
Merkel belichaamt hij het economisch model van 
de Europese Unie, dus hij kan daar moeilijk afstand 
van nemen. Hij moet dus wel het verwijt incasseren 
dat hij de Franse soevereiniteit verkwanselt door zijn 
nauwe alliantie met de Duitse buren. Bovendien moet 
hij toegeven dat zijn strakke financiële beleid niet tot 
resultaten leidt: de werkloosheid in Frankrijk blijft 
rond de 10 procent hangen. Sarkozy staat dus relatief 
machteloos ten opzichte van de striemende verwijten 
van Le Pen. Vandaar ook dat hij in het begin van de 
presidentiële campagne het over een heel andere boeg 
gooide, door opnieuw stoere taal te spreken over im-
migratie en criminaliteit. Dat is typisch een thema 
voor het Front National, maar daar kan Sarkozy wel 
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met enige geloofwaardigheid stellen dat hij wakker 
ligt van de zorgen van de Franse bevolking. De ver-
kiezingscampagne van Sarkozy zal dus onvermijdelijk 
tamelijk ‘rechts’ zijn, juist omdat hij de aanhang van 
het Front National voor zich moet zien te winnen. De 
peilingen voorspellen nu al maanden aan een stuk dat 
Hollande in de tweede ronde met circa 55 procent van 
de stemmen gemakkelijk zal winnen van Sarkozy, ter-
wijl Sarkozy tijdens de laatste weken van de campagne 
alles op alles zal moeten zetten om dat tij nog te laten 
keren.

Links-rechts
Het Franse politieke landschap is anno 2012 dus nog 
altijd even scherp opgedeeld tussen links en rechts als 
dertig jaar geleden. In 2007 behaalde de centrum-kan-
didaat François Bayrou nog bijna 20 procent van de 
stemmen, maar nu ziet het ernaar uit dat we een heel 
strakke tweedeling krijgen tussen links en rechts en dat 
er niemand meer in het centrum overblijft. Dat lijkt 
een reactie op het Europees beleid van bezuinigingen, 
zoals dat door Sarkozy en Merkel wordt opgelegd. Zij 
kiezen voor een stringente aanpak, waardoor het voor 
de linkerzijde gemakkelijk wordt zich te verenigen in 
hun strijd tegen die hele agenda. Hoewel vaak wordt 
gesteld dat de links-rechts-tegenstelling niet meer 
van deze tijd is, zien we dat ze in Frankrijk nog volop 
leeft. Dat heeft ook drastische gevolgen voor de rest 
van Europa. Uiteraard is Frankrijk de tweede groot-
ste economie van de Unie, maar doordat er geen poli-
tiek centrum bestaat, maakt Frankrijk heel drastische 
sprongen van links naar rechts, meer dan in de andere 
landen van de Unie.

Er zijn dus twee scenario’s voor ná 6 mei. Ofwel 
haalt Sarkozy het, en dan kunnen Merkel en Sarkozy 
hun beleid voortzetten. Merkel zelf heeft trouwens al 
duidelijk haar voorkeur voor dat scenario uitgespro-
ken, dit terwijl regeringsleiders zich normaliter niet 
bemoeien met de verkiezingscampagne in een buur-
land. Ook de score voor het Front National is in dat 
scenario niet eens zo belangrijk: Sarkozy begint dan 
aan zijn tweede en laatste ambtstermijn, en hij hoeft 
zich dan niet zoveel meer aan te trekken van de pu-
blieke opinie.

Als daarentegen Hollande wint, belooft dat echter 
wel Europese hoogspanning. Zijn vraag naar meer fi-
nanciële regulering en meer sociale investeringen staat 
haaks op de Duitse agenda. De as Berlijn-Parijs wordt 
dan doorbroken. Dat kan ofwel betekenen dat er meer 
sociale correcties komen in het Europese beleid, of 

dat er helemaal geen sterke Europese sturing meer is. 
Als we terugkijken naar het verleden, dan zien we im-
mers dat een goede samenwerking tussen Duitsland 
en Frankrijk altijd een voorwaarde is geweest voor een 
duidelijk Europees optreden. De vraag is bovendien 
of Hollande wel invloed zal kunnen uitoefenen op de 
Europese besluitvorming. Aan de Europese onder-
handelingstafel zal hij niet zoveel socialistische bond-
genoten vinden en bovendien heeft hij ook absoluut 
geen ervaring. Hij is nooit minister geweest en hij 
heeft al helemaal geen ervaring op het Europese of het 
internationale niveau. Een overwinning van Hollande 
zou dus een goede testcase zijn om te bepalen hoe-
ver de greep van Europa op het economisch beleid nu 
gevorderd is. Als de Parti Socialiste een meerderheid 
haalt, dan is het duidelijk dat een groot gedeelte van 
de Franse publieke opinie een ander beleid wil. Maar 
laat het strakke Europese keurslijf thans nog zo’n 
drastische koerswijziging toe? In 1981 deed president 
Mitterrand nog een poging een duidelijk socialistisch 
programma uit te voeren na zijn verkiezingsoverwin-
ning. Als we ervan uitgaan dat de Europese Unie kiest 
voor stabiliteit en continuïteit, is het dan ook zeer de 
vraag hoe een toekomstige president Hollande erin zal 
slagen zijn verkiezingsbeloften waar te maken.
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