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 Jean-Luc Mélenchon 

 lösningen är folket 

 vi är den medborgerliga revolutionen 

 vad än må vara problemet, lösningen är folket 

 jag föreslår den 6 :e republiken 

 ett fredligt och demokratiskt samhälle 

 ett samhälle som inte står ut med misär och fattigdom 

 vi måste sluta med presidentmonarkin 

 vi behöver ha en religiöst obunden republik ; skild från religioner och 

pengar 

 vi skall gå ut ur kärnkraften 

 jag vill att det mänskliga arbetet går in i harmoni med naturen och djuren 

 vi skall gå ut ur de europeiska avtalen 

 jag vill ha pensionen vid 60 år 

 jag vill minska arbetstiden 

 Frankrike måste gå ut ur NATO 

 en republik under folkets kontroll 

 folket kan rösta genom folkomröstning 
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 Jacques Cheminade 

 jag kommer att skapa nationens bank 

 man kan skapa 1 miljon anställningar per år 

 vi skall lansera morgondagens stora projekt : rymdutforskningen, 

utformningen av oceanerna, utvecklingen av Afrika och den kontrollerade 

kärnvärmefusionen 

 Staten måste kontrollera valutan 

 jag vill förbereda Frankrike för framtiden 

 jag slåss för att det skall bli bättre i morgon 

 jag kämpar för att man skall ge de unga självförtroende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Emmanuel Macron 

 jag vill att alla arbetar tillsammans för att sätta tillbaka Frankrike på 

framstegets väg 

 jag har arbetat som tjänsteman och i den priva sektorn 

 det är företagen som skapar anställningarna 

 man måste frigöra de små företagens aktiviteter 

 jag är arbetets kandidat 

 man måste hjälpa människor i arbetslöshet att byta yrke 

 jag vill att man lägger 15 miljarder euro på utbildning 

 alla skall ha rätt till arbetslöshetsbidrag 

 man måste tjäna mer : arbete måste betala mer 

 man måste sätta i gång arbetet, det är det enda botemedlet 

 framstegstyrkorna är viktiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 François Fillon 

 mitt mål : full anställning (alla har arbete) 

 Frankrike kan inte fortsätta att utstå utan att reagera 

 för att minska arbetslösheten : han skall göra något som man aldrig har 

försökt i Frankrike : friheten 

 jag vill minska de offentliga utgifterna och skulden 

 jag vill förbättra köpkraften 

 jag kommer att öka de små pensionerna 

 mitt projekt tillåter att gew tillbaka arbete, en värdighet och stolthet åt 

varje fransman 

 jag är kandidaten för vår nations enighet 

 det enade Frankrike börjar (spelar sig) redan i skolan, går via familjen 

 polisen, militärpolisen, armén förtjänar respekt 

 Frankrike har en själ,  en kultur, en flagga 

 jag kommer att bekämpa fanatikerna som vill förstöra Frankrike 

 jag vill ha ett starkt Europa, de förenade nationernas Europa 

 jag har edn styrka i mig som jag sätter i fransmännens tjänst 

 om 10 år kommer vi att vara den första europeiska stormakten 

 vi kommer att lyckas därför att ingenting stoppar ett land som reser sig 

för framtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 François Asselineau 

 Frankrikes självständighet är valets riktiga ämne 

 jag är den enda kandidaten för Frexit 

 jag spelar inte på känslorna 

 jag vänder mig till er intelligens för att ni skall förstå Frankrikes problem 

 därför att jag är ärlig föreslår jag er inte att återförhandla de europeiska 

avtalen 

 jag är den enda kandidaten att föreslå ett uträde ur den europeiska 

unionen, från euron och från NATO 

 det finns många fördelar med ett uträde ur den europeiska uniionen 

 Frankrike betalar 9 miljarder euro mer än hon får 

 vi skall behålla samma subventioner för jordbruket 

 det kommer att bli mindre regleringar 

 om Frankrike går ut ur EU kommer det att bli färre arbetslösa 

 gå ut ur EU det är att öppna Frankrike mot hela världen 

 gå ut ur EU det är att gå in i det 20 :e århundradet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Marine Le Pen 

 köpkraften för alla löntagare går tillbaka 

 många familjer har svårt att betala allt 

 arbetslösheten slår hårt 

 många människor är tvungna att lämna sina bostäder och sova i sina bilar 

 de gamla personerna lider också 

 9 miljoner fransmän lever i fattigdom 

 skattetrycket har blivit outhärdligt för de lägre (modesta) klasserna 

 Frankrike gör av med för mycket pengar på invandringen och på Europa 

 jag föreslår en premie på 80 euro per månad till folk som tjänar mindre än 

1500 euro per månad 

 jag kommer att sänka skatterna med 10% för medelklasserna 

 jag skall förenkla administrationen 

 jag kommer att ge en ökning med 20% till pensionärerna 

 jag skall hjälpa de handikappade med 200 euro mer per månad 

 familjer med autistiska barn kommer också att få mer hjälp 

 mer social rättvisa, mer köpkraft för fransmännen 

 jag leder min kampanj i folkets namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Benoît Hamon 

 Frankrike är gripet av tvivlet 

 jag förstår er 

 jag förstår er oro (era oroligheter) 

 känslan att inte vara hörd (lyssnad på) 

 jag känner Frankrike och jag vet vem ni är 

 jag vet vår styrka 

 vårt förtroende för framtiden är absolut 

 det värsta är resignationen 

 Frankrike är blandat, stort, enat 

 jag kommer att vara presidenten för den här omvandligen 

 vi är barnen till denna vänster som inte tvekar, denna vänster som inte 

nöjer sig med att följa med det verkliga men kämpar för att omvandla det 

 vi är trötta på att rösta mot 

 vi vill rösta för mer rättvisa 

 vi vill kunna rösta för 

 för mer ekologi 

 för mer broderskap 

 för en önskvärd framtid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nathalie Arthaud 

 jag ställer upp (presentera sig) för att göra arbetarnas läger hörd: vi, 

arbetare, anställda, tekniker, pedagoger, järnvägsarbetare, hemhjälpare, 

städerskor, tjänstemän, kassörskor, vi får hela samhället att snurra (faire 

tourner) 

 lyxprodukter, alla tekniska underverk, det är vi 

 det är vi som får hela samhället att leva 

 vi måste slåss mot kapitalismen 

 vi måste slåss mot chefernas (vd) fallskärmar 

 vi måste stoppa att en minoritet drar nytta av krisen och blir ännu rikare 

 ingenting kommer att förändras efter valet 

 vi kommer att befinna oss framför bankerna, cheferna som utnyttjar oss 

 de borgerliga har alla rättigheter och arbetarna bara skyldigheter 

 vi måste förkasta detta samhälle 

 våra klassintressen det är att ha en anställning, en lön, en värdig pension, 

kunna bo någonstans, vårda sig och utbilda våra barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jean Lassalle 

 vi måste skapa ett ekonomiskt utrymme och en värld av fred 

 om jag är vald till president drar jag tillbaka alla franska trupper från 

internationella konflikter 

 vi måste införa fred 

 jag vill skapa en fjärde armé för att kämpa mot cyberkriminaliteten, den 

numeriska våldsamheten 

 kriget är inte en lösning 

 jag föreslår för varje elev en personlig utbildning 

 genastc kommer jag att lägga vikten (sätta accenten) på upplärning och 

utbildning för de arbetslösa 

 jag skall sätta närtjänster i verket 

 sjukhus, skola, militärpolis måste vara tillgängliga i vardagen 

 jämlika chanser 

 tiden har kommit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Philippe Poutou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nicolas Dupont-Aignan 

 jag älskar Frankrike 

 jag är vaggad sedan barndomen av dess landskap, dess 

”landskapsegenheter”, dess historia, dess värden 

 jag skall agera för att ge (tillbaka) Frankrike sin frihet, sin stolthet, sin ära 

 övertygelsen kan försätta (lyfta upp) berg 

 innan varje röstning ställde jag mig en enda fråga : är det bra för 

Frankrike ? 

 jag har varit borgmästare i Yerres ; det är gott att leva i Yerres nu 

 jag vet att en annan politik är möjlig 

 jag kommer att ge (tillbaka) Frankrike sin frihet att agera 

 jag kommer att omförhandla alla europeiska avtal 

 Frankrike kommer att återfinna behärskandet av sina gränser, av sin 

budget, av sina lagar 

 jag kommer att återställa ordningen 

 jag kommer att minska invandringen 

 jag kommer att förstärka polisens, militärpolisens och arméns medel 

 jag kommer att kämpa med fasthet mot den islamiska terrorismen 

 jag kommer att sänka skatterna 

 jag kommer att favorisera « det tillverkade i Frankrike » 

 jag kommer att garantera den sociala rättvisan 

 jag kommer att öka pensionerna 

 två stora nationella orsaker : beroende och handikapp 

 jag kommer att göra djurskyddet till en prioritet 

 jag kommer att städa upp i politiken 

 jag kommer att göra slut på de valdas priviligier 

 jag kommer att kräva ett tomt brottsregisterutdrag 

 jag vill ge er (tillbaka) ett fritt, starkt och rättvist  Frankrike som vi älskar 

 

 

 

 


