Protesternes periode
Macron sejrede over Le Pen, og det var vigtigt for Europa. Men der går
en lige linje fra Islamisk stat over brexit og det amerikanske
præsidentvalg til Macrons sejr. Islamisk Stat hentede sine tilhængere
fra sunnimuslimske irakere, der på grund af premierminister Malikis
ensidige favorisering af irakiske shiitter, så sig marginaliserede og kun
havde muligheder i denne ekstremistiske organisation. Marginaliserede
arbejdsløse briter stemte ”leave”, og massiv arbejdsløshed var årsagen
til Triumphs sejr.
Det franske præsidentvalg var også en protest mod det politiske
establishment. For første gang i den 5. republiks historie var ingen af de etablerede partiers kandidater med i
den afgørende runde. Både socialisternes og de borgerliges kandidat røg ud i første omgang. Slaget stod
mellem to bevægelser, Front National - et ikke specielt veletableret parti i fransk politik - og Macrons nye
bevægelse En Marche som næppe har en partistruktur. Men igen må resultatet ses som vælgernes fravalg af
establishment.
Men valget var også et valg mellem en supereuropæer og en xenofobisk nationalist. Supereuropæeren vandt
stort. I Bruxelles og alle vesteuropæiske hovedstæder drog man et lettelsens suk, og på taberlisten er først og
fremmest Marine Le Pen men også Putin, Trumph og til en vis grad Erdogan.
Ingen tvivl om, at trykket ude fra via brexit Trumph og Putin har inspireret til sammenhold i EU. Vi har fået et
styrket Frankrig og dermed et styrket Europa, men vejen for Macron er lang og udfordrende. I næste uge skal
han udnævne et nyt ministerhold, d. 11. juni skal En Marche stille med et stort kandidathold til
parlamentsvalget.
Macron kommer fra venstrefløjen og er liberalist, altså fri handel, fri bevægelighed af arbejdskraft,
tjenesteydelser og finans. Det lover godt for det europæiske samarbejde, men forhåbentlig vil han også tage de
folkelige protester alvorligt. Globalisering kan gå så hurtigt, at der efterlades en stor gruppe af mennesker på
perronen, når globaliseringstoget er kørt.
EU's indre marked gør alle medlemslande rigere, fordi vi alle så kan arbejde med det vi er bedst til, men Vi skal
også sørge for at alle kommer med på toget.
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