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Emmanuel Macron, född 21 december 1977 i Amiens, Somme, är en fransk politiker som bland annat tjänstgjort som 
Frankrikes ekonomi- och finansminister. 30 augusti 2016 begärde han entledigande från ministerposten, för att kunna 
ställa upp med en centristisk kandidatur i presidentvalet i Frankrike 2017.[Kandidaturen sker för rörelsen En Marche!. 

Politisk bakgrund 

Mellan 2006 och 2009 var Macron medlem i socialistiska partiet. Han var vice generalsekreterare i François 
Hollandes första regering 2012, men utsågs till ekonomi- och finansminister 2014, under Manuel Valls andra regering. 
Som sådan genomförde han marknadsvänliga reformer. Han avgick i augusti 2016, för att kunna lansera 
sin socialliberala kandidatur i det franska presidentvalet 2017.  

Valkampanj inför presidentvalet 2017 

16 november 2016 gick han officiellt ut med sin kandidatur som, enligt honom själv, varken ska "samla högern eller samla 
vänstern, utan samla fransmännen." Rörelsen Macron skapade heter En Marche! (som även är Macrons initialer), och 
är progressivistisk till sin natur.Han vill starta en "demokratisk revolution" och "avblockera Frankrike". 

Initialt fick Macron kritik för att hans kampanj inte byggde på något program eller agenda. 2 mars publicerade han 
slutligen sitt formella program, ett 150-sidigt dokument, som lades ut på internet och presenterades under en 
presskonferens samma dag.  

Macron har fått brett stöd från flera håll, bland annat François Bayrou från Demokratiska rörelsen (MoDem), Europa-
parlamentarikern Daniel Cohn-Bendit, ekologen François de Rugy som kandiderade för vänstern i primärvalet, samt flera 
socialistiska parlamentariker. Han har också fått stöd av flera center- och center-höger-politiker. 9 mars passerade 
Macron för första gången Marine Le Pen i opinionsmätningarna även i första omgången.  
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