
Cécile Duflot miniszteri kinevezése 

 

 

A Wikipédia francia honlapján találgató életrajz szerint Cécile 

Duflot, franca politikus, az Ayrault-kormány területi 

esélyegyenlőségért és a lakásügyért felelős minisztere 1975. 

április elsején született Villeneuve-Saint-Georges-ban (Val-de-

Marne megye). Az Europe Écologie Les Verts (EELV) párt 

országos titkára 2010. novembere óta, azt megelőzően az 

országos zöld párt, a Les Verts vezetője volt 2006-2010. között. 

2012. május 7-én jelentette be, hogy a 2012-es parlamanti 

választások után lemond az EELV vezetéséről. 

 

Családi hátterét tekintve szakszervezeti tag szülők 

(mozdonyvezető édesapa, fizika-kémia szakos tanár édesanya) legidősebb lánya. 

Tanulmányait tekintve B-típusú érettségijét 1992-ben tette le, DEA-diplomáját földrajz 

szakon  az Université Paris VII - Jussieu-n kapta meg 1997-ben. „Mozgalmi tevékenységét” a 

Jeunesse ouvrière chrétienne-ben (fiatal keresztény munkások, JOC) és a Ligue pour la 

protection des oiseaux (madárvédelmi liga) kezdte, tanulmányai mellett közíró volt a Santé-

börtönben a Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées (Genepi, 

a rabok oktatására létrejött diákszervezet) tagjaként, valamint alkalmi munkákat is vállalat 

(baby-sitting, önkéntes gyógyszerteszt-alany, telefonközpontos, telemarketing).  

 

1998-ban sikerrel pályázott a Protection judiciaire de la jeunesse (fiatalkorúak jogsegély-

szolgálata) igazgatói posztjára, egyidejűleg fölvételt nyert az ESSEC-re, azaz az egyik 

legnevesebb közgazdász-karra, ahol 2000-ben kapta meg városépítészi diplomáját. Ezzel 

Créteil-ben vállalt munkát, ahol egy, a szociális lakásokra szakosodott ingatlanbefektető 

csoport alkalmazza először teljes munkaidőben, majd 2003-tól részmunkaidőben, ekkortól 

tagja ugyanis a Zöldek országos vezetésének.  

 

Politikai karrierje érdemben 2001-ben kezdődött a Zöldeknél (Verts) a pártba való 

belépésével, ugyanabban az évben indult Villeneuve-Saint-Georges-ban az önkormányzati 

választásokon, ám a képviselő testületnek csak 2004-ben lett (ellenzéki) tagja. A pártban 

viszont már 2003-ban beválasztoták a végrehajtó bizottságban, ilyen minőségben már ő 

irányította a párt országos központjának helyt adó ingatlan megvásárlását. 2005. januárjában a 

párt szóvivője lett, ugyanebben az évben Víz Világnapja alkalmával megfürdött a Szajnában a 

VB három másik tagjával, tiltakozásul a francia folyók szennyezése ellen – és választ adva 

Jacques Chirac abbéli, még Párizs polgármestereként tett ígéretére, miszerint mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a Szajna vízminősége annyit javuljon, hogy újra lehessen 

benne fürdeni. Megmérettette magát a 2007-es köztársasági elnök-választást megelőző, párton 

belüli jelöltállítás során is, ahol a szavazatok 23,29 %-át szerezte meg Dominique Voynet 

(35,45 %) és Yves Cochet (28,33 %) mögött. 

 

A Zöldek országos titkárává (secrétaire national) 2006. november 16-án választották meg, 

ezzel ő lett a párt legfiatalabb ilyen pozíciót elnyert titkára. A 2007-es parlamenti választások 

során a Zöldek jelöltje  elle est la candidate des Verts dans la Val-de-Marne megye 3. 

választókerületében, és a szavazatok 3,55 %-át kapja meg. Indul a 2008, márciusi 

helyhatósági választásokon, ahol második lesz Villeneuve-Saint-Georges-ban, mint a PS, az 

MRC, a PRG és a Zöldek közös listáján a szocialista Laurent Dutheil mögött. A lista a 

második legtöbb szavazatot kapta (24,36 %) és egyesült a kommunista Sylvie Altman-éval 
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(PCF, 28,79 %). Ennek köszönhetően a második körben az UMP és a FN listájával szemben 

49,53 %-ot szereztek, Cécile Duflot pedig a polgármester harmadik helyettese lett, mint a 

városfejlesztéssel és a fönntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdések felelőse.  

 

2008. decemberében a Zöldek élén újraválasztották a szavazatok 70,99%-kal, ezzel ő a párt 

történetében Jean-Luc Bennahmias után a második olyan országos titkár, akinek ez sikerült- 

Az ő nevéhez fűződik annak az ökológiai mozgalomnak a megalakítása, ami a 2009-es EP-

választásokon mint Europe Écologie indult – Duflot maga nem volt jelölt, mivel nem kívánt 

pozíciót halmozni. Az EE jó kezdeményzésnek bizonyult, a szavazatok 16,28%-ával 14 

képviselőt küldhetett az EP-be. A 2010-es regionális választásokon önálló listával indultak, 

Cécile Duflot pedig Ile-de-France régió listáját vezette, ezen keresztül kívánta védeni 

regionális környezetvédelmi programját. A PS nyári egyetemén 2009-ben a környezetvédelmi 

adót vette védelmébe, ezt követően Nicolas Sarkozy is fogadta az Élysée-palotában, 

találkozásuk témája a klíma-energia hozzájárulás volt. A széndioxid-adó bevezetése 

föltételrendszerének nyilvánosságra hozatala után Duflot úgy nyilatkozott, hogy ez ebben a 

formában „társadalmilag igazságtalan, ökológiailag hatástalan”.  

 

A regionális választásokat megelőző kampányban Duflot a régióban megvalósítandó 

ökológiai átmenetre fókuszált, többek között szorgalmazta a „zöld munkahelyek” 

létrehozásának támogatását (170 ezer munkahely az építőiparban, a megújuló 

energiaforrásokban, az agglomeráció közeli mezőgazdaságban), egységes (azaz zóna-

semleges) agglomerációs tömegközlekedési bérlet (Pass Navigo à zone et tarif unique) 

bevezetése, 60 expressz buszjárat indítása, 3000, a köznyugalom fölött őrködő mediátor 

fölállítása. A választások első fordulójában 16,58%-ot kapott az általa vezetett lista, ami 

lényegesen jobb eredmény volt, mint az Europe Écologie által állított listák országos átlaga 

(12,18 %). A két forduló közötti tárgyalások nyomán listája egyesült a Szocialista Párt (PS), 

listájával úgy, hogy Val-de-Marne megyében ő kapta az első helyet Jean-Paul Huchon 

jelenlegi regionális közgyűlési elnök listáján. A második körben megválasztották, a 

közgyűlésben pedig a zöldek a korábbi 24 helyett 50 helyet szereztek, ezzel a harmadik 

legnagyobb frakciót hozták létre. Megválasztásakor, összhangban a párt belső szabályaival, 

lemondott Villeneuve-Saint-Georges alpolgármesteri tisztségéről.  

 

Az Europe Écologie Les Verts élén jelentős változásokat vitt végbe a pártban, ezért 2010. 

végén az amerikai Foreign Policy lap 32. helyre sorolta az év száz legjelentősebb globális 

gondolkodója (global thinkers) között olyanok társaságában, mint Marina Silva, Monica 

Frassoni, Renate Künast, Joseph Stiglitz, David Cameron vagy Thomas Friedman. 2011-ben a 

szavazatok 92,7%-ával választotta újra az EELV kongresszusa pártelnöknek.  

A 2012-es parlamenti választások alkalmával Párizs hatodik választókerületében indul, ami 

bizonyos feszültségeket is okozott a PS párizsi főpolgármestere és az EELV között, mivel 

ezzel a döntéssel háttérbe szorította a jelenlegi PS-képviselőt, Danièle Hoffman-Rispal-t, aki 

kénytelen elfogadni – Duflot megválasztása esetén – annak helyettesi posztját. 

 

Magánélete 

Cécile Duflot első házasságából egy fiú és két leány édesanyja, míg a hivatásos fényképész 

Xavier Cantat-val (az énekes Bertrand Cantat bátyja) való kapcsolatából egy leány született. 

 

Honlapja: http://cecileduflot2012.fr/  

 

Somogyi Norbert mezőgazdasági és TéT-attasé, Párizs 
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