
Kenestä Ranskan seuraava presidentti?  
Joulukuisessa mielipidetiedustelussa kysyttiin, kenet haluaisitte nähdä ehdokkaana vuoden 2017 presidentinvaalissa? Kyselyn tilasi business-tv-kanava BFMTV ja toteutti Elabe "L'Opinion en direct"  

1. Alain Juppé 60% Ehdottomasti suosituin presidenttiehdokkaaksi oli Bordeaux'n pormestari Alain Juppé. Hän oli suosituin sekä kaikkien vastaajien kesken, että porvaritaustaisten vastaajien joukossa. Juppé'n puolue on Les Republicains, jonka puheenjohtajana toimii entinen presidentti Nicolas Sarkozy. Sarkozy itse sijoittui tässä kyselyssä kauas Juppé'n alapuolelle. 
 

2. François Bayrou 43% Hopealle kyselyssä tuli pienen keskustalaisen MoDem (Mouvement démocrate) - puolueen perustaja ja johtaja. Bayrou on itse ollut presidenttiehdokkaana kahdesti, vuosina 2002 ja 2007. Vuoden 2007 presidentinvaalissa hän keräsi tuolloin yllättävänä pidetyt 18,5% äänistä. Tuon vaalin voitti Nicolas Sarkozy, toiseksi tuli sosialistien Segolene Royal.   3. François Fillon 41% Fillon toimi Ranskan pääministerinä vuodesta 2007 vuoten 2012, eli koko Sarkozy'n presidenttikauden ajan. Ennen pääministeripestiä Fillon oli työskennellyt monta kertaa ministerinä, ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. Viime vuosina Fillon on hahmottunut yhä enemmän pikemminkin Sarkozyn kilpailijaksi kuin tukijaksi   4. Manuel Valls 40% Ranskan nykyinen pääministeri Valls toimi sisäministerinä vuodesta 2012 vuoteen 2014. Sijoitus neljänneksi tässä mielipidetutkimuksessa tekee hänestä kyselyn parhaiten menestyneen vasemmiston edustajan. Viralliset valinnat ovat tietysti kaikkien kohdalla vielä jonkin matkaa edessäpäin.      Marine Le Pen 38% Äärioikeiston FN-puolueen Marine Le Pen on lähes kaikkien mielipidetutkimusten mukaan yksi kolmesta ehdokkaasta, kun presidentinvaaliin käydään todella vuonna 2017. Mutta keitä ovat kaksi muuta? Kuka oikeistosta menestyisi parhaiten Le Peniä vastaan? Voisiko se olla tämän gallupin ylivoimainen voittaja Juppé? Sallisiko puolueen puheenjohtaja Sarkozy, että joku muu  kuin hän olisi Les Republicains- puolueen presidenttiehdokas?   François Hollande 31% Ranskan nykyinen presidentti on parantanut tämän vuoden aikana sijoitustaan suosiomittauksissa, mutta on siihen ollut varaakin. Vuoden 2017 vaaliin liittyy vasemmiston kannalta suuri haaste: mitä tehdä, ettei tulevan presidentivaalin toisella kierroksella ole vastakkain oikeisto ja äärioikeisto?   



Nicolas Sarkozy 23% Sarkozy suositteli puolueelleen äsken käydyissä aluevaaleissa vain omien ehdokkaiden äänestämistä. Hän ei - ranskalaisen median mukaan - pitänyt ollenkaan siitä, että Xavier Bertrand ja Christian Estrosi kiittivät myös vasemmistolaisia äänestäjiään, jotka mahdollistivat republikaanien voiton. Sarkozy voi hyvin ajatella, että jos vuoden 2017 vaalien toisella kierroksella vastakkain ovat oikeisto ja äärioikeisto, vasemmistolla ei ole muuta mahdollisuutta  kuin äänestää oikeiston ehdokasta, ei Marine Le Peniä. Ja kuka on oikeiston ehdokas?  Cécile Duflot 23% Cécile Duflot on Ranskan vihreiden voimanainen, joka toimi tasa-arvoministerinä vuosina 2012-2014.  
 


