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En forvandlet Marine Le Pen 
klar til revanche mod Macron 
Omringet af højtråbende rivaler føler Marine Le Pen sig på vinderkurs. Jyllands-Posten 

mødte tirsdag lederen af Frankrigs højrenationale parti, Rassemblement National, i Paris. 

 
Marine Le Pen på mødet med udenlandske journalister i Paris. Hun tror, at hun kan vinde over præsident Macron i april. 
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Hun er blevet fem år ældre og er med egne ord modnet som en god vin. Og nu tror den 53-årige 

Marine Le Pen for alvor på, at hun med mere livserfaring vil være i stand til at vinde 

præsidentvalget over Emmanuel Macron i april. 

»Macrons største fejl er, at han har splittet den franske befolkning på ekstrem vis, hvilket han igen 

viste forleden, da han på brutal og vulgær vis lovede at genere ikkevaccinerede personer,« sagde 

præsidentkandidaten for Frankrigs højrenationale parti, Rassemblement National, tirsdag under et 

møde med udenlandske journalister i Paris. 

Jeg vil med alle midler bekæmpe militante islamister, der forsøger 
at presse en totalitær ideologi ned over os. 
Marine Le Pen 

De seneste måneder har ellers vist sig langt mere vanskelige end planlagt for højrelederen, der i 

2017 tabte stort til Macron. Alle spådomme om, at hun var sikker på at få en revanchekamp mod 

præsidenten, blev gjort til skamme, da højrefløjspolemikeren Eric Zemmour meldte sig til kampen 

og stjal en stor del af Le Pens vælgere. 

»Det er klart, at en ny kandidat altid skaber interesse, men siden har støvet lagt sig,« konstaterer Le 

Pen og fastslår uden tøven, at Zemmour ingen chancer har for at gå videre til anden runde. 

Ifølge Le Pen har Zemmour kopieret mange dele af hendes partiprogram, men uden at komme med 

nye forslag. Han er hverken troværdig eller seriøs, og han har frastødt mange franskmænd med 

yderst rabiate udtalelser om muslimer, mener Le Pen, der i modsætning til rivalen skelner skarpt 

mellem islam og islamisk ideologi. 

»Vi har religionsfrihed i Frankrig, og jeg blander ikke religion og politik sammen. Jeg har intet mod 

muslimer. Derimod vil jeg med alle midler bekæmpe militante islamister, der forsøger at presse en 

totalitær ideologi ned over os.« 

Ved valget i april kommer truslen ikke kun fra Zemmour, men også fra republikaneren Valérie 

Pécresse, der er drejet mod højre og fører valgkamp på de samme mærkesager som de to kandidater 

på det yderste højre. 



 

Marine Le Pen følger sin egen kurs i valgkampen og forsøger at undgå skingre sammenstød med sine rivaler. Foto: Raymond 

Roig/AFP 

 

Frankrigs højrenationale leder, Marine Le Pen, har fået mere konkurrence ved præsidentvalget, end hun bryder sig om. Foto: 

Lionel Bonaventure / AFP 

Blå bog 
Marion Anne Perrine Le Pen. 

Født 5. august 1968 i Neuilly-sur-Seine (53 år.) 

Yngste datter af Jean-Marie Le Pen, tidl. formand for Front National, og Pierrette Lalanne. 

Uddannet jurist fra Pantheon-Assas universitetet i Paris. Mor til tre. 

Karriere: 

• Meldte sig som 18-årig ind i Front National –nu Rassemblement National 

• Arbejdede som advokat fra 1992 til 1998 

• 1998-2004: Regionsrådsmedlem i Île-de-France, fra 2010 i Nord-Pas-de-Calais 



• 2003-2011: Næstformand for partiet 

• 2004-2017: Medlem af EU-Parlamentet 

• 2008-2011: Byrådsmedlem i Hénin-Beaumont 

• Valgt som partiformand for første gang i 2011 

• Tabte i 2017 præsidentvalget til Emmanuel Macron i anden runde 

• Medlem af det franske parlament siden juni 2017 for Rassemblement National 

Kilde: AFP/ritzau/JP 

Macrons tre rivaler 

Den seneste meningsmåling fra Ifop-Fiducial i Paris Match den 10. januar gav Le Pen 17,5 pct. og 

Pécresse 15,5 pct., mens Zemmour er faldet tilbage til 12,5 pct. Macron har lagt afstand til 

konkurrenterne og står i første runde til 27 pct. 

»Jeg går mere op i tendenser end i meningsmålinger. Tendensen er nu, at jeg går videre til anden 

runde, hvor jeg vil have et meget stort vælgerpotentiale fra hele højrefløjen af Frankrig. Og efter de 

sidste fem års politik tror jeg ikke, at venstrefløjen denne gang vil komme og redde soldaten 

Macron.« 

Siden sin overtagelse af partiet i 2011 har Marine Le Pen brugt mange kræfter på at rydde op efter 

sin far, Jean-Marie Le Pen, berygtet for rabiate og ofte fremmedfjendtlige udtalelser. Efter 

dæmoniseringen har datteren gjort det gamle protestparti så normalt, at det næsten er blevet banalt. 

Det har åbnet døren for Zemmour, der har overtaget de mere rabiate elementer. Men Le Pens 

satsning er, at taktikken vil give pote i sidste ende. Foreløbig har hun under valgkampen fulgt linjen 

og bagatelliseret de mest skingre udtalelser fra modstanderne og sammenlignet sig selv med et 

kompas, der uforstyrret fastholder kursen. 

Ros til dansk idé 

Men hendes mærkesager er stadig indvandring og sikkerhed. Hun vil rydde de franske forstæder for 

et mindretal af kriminelle, og hun vil afskrække illegale indvandrere fra at komme til Frankrig. 

Det skal ske ved på forhånd at lukke enhver vej til fransk opholdstilladelse for alle, der ikke går den 

legale vej og går til et fransk konsulat i udlandet. 

»Jeg kan sagtens forstå, at folk søger et bedre liv. Jeg kritiserer ikke indvandrerne, men politikerne, 

der ikke gør nok for at afskrække dem. Vi har 9 mio. fattige og 5,8 mio. arbejdsløse. Vi er ikke 

længere et indvandringsland.« 



Over for Jyllands-Poster roser Le Pen i den forbindelse den danske regerings plan om at leje 

fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge og forsøget på at oprette et dansk 

asylcenter i Rwanda. 

»Det er ekstremt opfindsomt og en god idé, som absolut skal overvejes,« siger hun og tilføjer, at det 

er utroligt, at en socialdemokratisk regering står bag. 

Statsminister Mette Frederiksen luftede allerede i november 2019 sin idé om at indrette lejre til 

migranter uden for EU’s grænser på et møde med Emmanuel Macron i Paris. I modsætning til Le 

Pen var den franske præsident ikke tilhænger. 

Kan hun slå Macron? 

Le Pen betegner Macron som en kandidat for globaliseringen og et tysk ledet EU, der vil udviske 

landenes grænser. Selv er hun folkets kandidat, der vil samle nationen og beskytte franske værdier 

ved altid at give franske lov forrang for EU-love. 

Hun er uhyre kritisk over for EU og finder det jammerligt, at EU ikke har international 

gennemslagskraft. I krisen omkring Ukraine har EU end ikke en plads ved forhandlingsbordet. 

Lykkes det for Le Pen at nå videre til anden runde, får hun chancen for en revanche mod Macron, 

der slog hende eftertrykkeligt i 2017. Efter en katastrofal præstation i en tv-debat fik hun kun 34 

pct. mod 66. I alle målinger står Macron også til at vinde anden runde i 2022. 

»Lige nu står jeg i nogle målinger til mellem 45 og 47 pct. og ikke 34 pct. som for fem år siden. Det 

styrker min tro på, at jeg kan vinde.« 
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