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Марин Ле Пен и Емануел Макрон суочиће копља у другом кругу за избор председника
Француске Републике. Макрон који је добио подршку осталих председничких кандидата
по свим анкетама убедљиво води. Емануел Макрон је проевропски лидер који се залаже
за останак Француске у Европској Унији. Међутим, кандидат кога Марин Ле Пен,
истакнута представница крајње деснице, истиче као љубљеника великог капитала и
капиталиста, недавно је дао изјаву која се најмање очекивала од њега. Наиме, он је
прешао сувише у десно када је недавно изјавио да Европска Унија треба да се
реконфигурише иначе доводи се у питање остајање Француске у њој. Зашто је овај
кандидат дао такву изјаву чуде се сви поготово зато што му није потребно додворавање
десничарима јер има огромну подршку. Он као да је пожелео да победи на изборима још
убедљивије и да преотме део гласачког тела Марин Ле Пен.  
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  „Кандидат за председника Француске Емануел Макрон рекао је да Европска унија морада се реформише или ће се суочити са „фрегзитом“. Проевропски кандидат, од кога сеочекује да „одбрани европске вредности“ у дуелу са кандидаткињом екстремне десницеМарин ле Пен, рекао је то за Би-Би-Си првог дана последње недеље пре другог кругаизбора у које улази као фаворит.„Ја сам проевропски оријентисан, током избора сталносам бранио европску идеју и европску политику јер верујем да је све то веома важно зафранцуски народ. Истовремено морамо да се суочимо са ситуацијом, да слушамо гласнарода. Народ је бесан, нестрпљив и дисфункција са ЕУ није више одржива. У своммандату ћу размотрити потребу да се Европска унија дубински реформише“, рекао јеМакрон. Према његовим речима, ако се дозволи да ЕУ функционише надаље као штофункционише сад — то би била издаја.„Ја не желим то да радим. Дан после изборабисмо могли да имамо ’фрегзит‘ или Национални фронт, поново“, упозорио је Макрон напартију своје противкандидаткиње.  Други круг избора у Француској одржава се 7. маја.“ [1]  С друге стране председницаНационалног Фронта десничарка Марин Ле Пен не даје такве изјаве она је конзистентнау својим ставовима. Марин Ле Пен се залаже за боље односе са Руском Федерацијом ирасписивање референдума за излазак из Европске Уније. Да је Марин Ле Пен на властиу Француској она никада не би ослободила Рамуша Харадинаја вишеструког злочинцајер је Марин Ле Пен помирљива према Србији.“ Међутим, ко је од председничкихкандидата погоднији за очување српских интереса?Домаћи аналитичари слажу се да јето Марин ле Пен. Аналитичар Центра за стратешке алтернативе Душан Пророковићкаже да наше интересе обликују процеси, а не појединци. Посматрано у том контексту,каже Пророковић, без обзира ко ће бити изабран за француског председника, чекајунас турбулентна времена.  

  „Ако се, са друге стране, треба определити, без икакве дилеме рекао бих да је то Маринле Пен. Емануел Макрон није се досад изјашњавао, не само о Србији, него о многимспољнополитичким и геополитичким проблемима. Током кампање је углавном говорио остварима које се тичу француске унутрашње политике“, објашњава Пророковић.Заразлику од Макрона, Марин ле Пен, као и њен отац, има дугу историју бављењабалканским проблемима, и у том погледу је била врло изричита, закључујеПророковић.Сарадник Центра за стратешке алтернативе Душан Пророковић. Премаречима Слободана Јанковића са београдског Института за међународну политику ипривреду, Марин ле Пен је несумњиво особа погоднија за француског председника састановишта српских интереса. „Она баштини Де Голову традицију, и у том смислу ипотенцијално боље односе Србије и Француске. Што се тиче Емануела Макрона, онобећава да ће наставити по старом, дакле, он је човек естаблишмента који је за наставакполитике ЕУ какву до сада познајемо, која подржава изградњу независног Косова. Сдруге стране, он је човек који је за то да Француска остане поуздан НАТО савезник. Усваком погледу, Марин ле Пен би била боља за српске интересе“, објашњаваЈанковић.[2]  На нашу жалост према свим прогнозама Марин Ле Пен и њена фобоевропска иДеГоловска политика суочиће се са тешким поразом у другом кругу иако обичанФранцуски народ њу подржава. Она има највише присталица међу радницима ифармерима. Макрон је на предизборном митингу у свом родном граду извиждан одстране радника док је Марин Ле Пен дочекана овацијама.“ Француски председничкикандидат Емануел Макрон извиждан је данас приликом „хаотичне посете“ једнојфабрици, која има проблема, у родном граду Амјену.    

     Макрон, који је био у планираној посети Амјену с намером да разговара сапредставницима фабрике која има проблеме, обрео се у том граду заједно са својомривалком Марин ле Пен, која је пре њега ненајављено обишла постројење.„ПредседницаМарин!“, добацивали су окупљени када је 39-огодишњи Макрон стигао испред фабрике„Вирлпул“, којој прети пресељење у Пољску, преноси АФП.„Овде сам да разговарам савама. Наравно да се осећају бес и анксиозност у овој земљи. Мора се преузетиодговорност, зато сам овде“, рекао је Макрон, преноси АФП.Ле Пенова се претходноизненада појавила у кругу фабрике која се бави производњом кућних апарата, док јеМакрон био на састанку са представницима радника фабрике „Вирлпул“.Она се, испредфабрике, фотографисала са радницима правећи „селфије“.„Сви знају на чијој је страниЕмануел Макрон, он је на страни корпорација. Ја сам на страни радника, овде напаркингу, не у ресторанима у Амјену“, поручила је Ле Пенова у време док је Макрон биона састанку са представницима синдиката те фабрике у локалној привреднојкомори.Макрон јој је узвратио написавши на свом налогу на Твитеру да је Ле Пеновапровела десет минута са својим присталицама на паркингу испред камера, док је онпровео сат и по времена са представницима синдиката, без присуства медија.Медијинаводе да је у Амјену Макрон упознао своју 24 године старију супругу Брижит Троњ, којаје предавала драму његовом одељењу у средњој школи.“[3]       [1] https://rs.sputniknews.com/evropa/201705011111002339-makron-fregzit1/         [2] https://rs.sputniknews.com/analize/201704241110912080-francuska-izbori-srbija-interesi-/    [3]https://rs.sputniknews.com/evropa/201704261110943560-makron-kuca-debakl-1/  
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