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По први пут у историји Пете републике, све странке француске левице (социјалисти,
комунисти, еколози и екстремна левица) заједно „имају мању тежину“ од Националног
Фронта (екстремне деснице). Марин Ле Пен, лидер Националног Фронта може да
елиминише Франсоа Оланда и све кандидате левице у првом кругу председничких
избора крајем наредног априла.

  Паскал Перињо, професор на Институту за политичке студије у Паризу, расаднику
француске политичке елите, образлаже на овај начин ту анализу током ручка са групом
европских новинара: ,,Национални Фронт је већ била партија која је добила највише
гласова на последњим европским изборима. Прошле зиме достигли су 28,6% гласова у
првом кругу на регионалним изборима. Марин Ле Пен се већ котира као могући добитник
првог круга предстојећих председничких избора, крајем априла, са 30% или 32% оних
који намеравају да гласају. На данашњи дан, социјалисти, комунисти, еколози и
екстремна левица заједно имају мање гласача, имају мању „тежину“од екстремне
деснице. Ради се о дубинској, историјској еволуцији политичког крајолика Француске“.   
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Перињо је један од великана француске политикологије нашег доба, можда први који јенајавио пре доста година „незаустављив успон“ екстремне деснице, претворене у једну„радничку партију“ током последњих петнаест година. Од пре више од једне деценије,30% француских радника гласају за Национални Фронт. Већ више година, социјалисти икомунисти, центар и десница, имају подршку међу радницима које је мања од оне којуима Национални Фронт породице Ле Пен.  Како је Француска доспела у такву ситуацију?  Перињо објашњава овај процес на следећи начин: „током многих година, незапосленостје била прва велика брига Француза. И наставља да то буде. Међутим, имиграција,несигурност и ислам су заузели прва постоља међу бригама просечног Француза. Реч јео класичним темама Националног Фронта“.  21. априла 2002. године, Жан Мари Ле Пен елиминисао је социјалистичког кандидатаЛионела Жоспена у првом кругу председничких избора са 16,86% гласова. Петнаестгодина касније, Марин Ле Пен, ћерка оснивача Националног Фронта, има сад између30% и 32% оних који намеравају да гласају у првом кругу председничких избора.  

По први пут у историји Пете републике, кандидат екстремне деснице има већу „тежину“од свих кандидата левице којима прети са елиминацијом у првом кругу избора. Премамишљењу Паскала Перињоа, француска левица је пала на колена у једној историјскојкризи: „Оланд је дословно сам. Ако одлучи да се поново кандидује на изборима, излажесе ризику да остане на трећем или четвртом месту иза Марин Ле Пен, Алена Жипеа илиНиколе Саркозија, заједно са другим кандидатима левице попут Арноа Монтбура иЖан-Лик Меланшона“.  Према последњим истраживањима, Марин Ле Пен би победила у првом кругупредседничких избора против било којег кандидата левице. Ле Пенову би једино „лако“могао да елиминише Ален Жипе градоначелник Бордоа, ривал Николе Саркозија закандидатуру конзервативаца на примарним изборима крајем новембра.  Паскал Перињо овако анализира те перспективе: „Саркози води једну конзервативнукампању што, за сада, иде у прилог Ле Пеновој. Жипе наставља да води са значајномпредношћу. У погледу председничких избора, Жипе би могао „лако“ да надвладакандидаткињу Националног Фронта. Дуел Саркози – Ле Пен био би много драматичнијии неизвеснији“.  (Лист ABC)  Превео са шпанског: Небојша Вуковић  Извор:http://www.abc.es/internacional/abci-todos-partidos-izquierda-francesa-juntos-pesan-menos-frente-nacional-201609280101_noticia.html
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