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Indledning 
Frankofoni og frankofone studier 
Inge Degn, Aalborg Universitet 

En præsentation af aktuel fransk litteratur for nylig fremhævede tre forfattere, 
den parisiske Christian Oster, Amelie Nothomb, som er belgier, og Tahar Ben 
Jelloun, som er fra Marokko.1 Det er professor emeritus John Pedersen, der er 
forfatter til den omtalte præsentation, og han slutter med at tale om "den stadig 
hyppigere bevægen sig uden for det undertiden lidt iltfattige pariserakvarium, 
der kunne tænkes at blive udlandets genvej til oplevelser på den franskspro
gede romanfront." (s. 62) og taler om en åbning mod f.eks. afrikansk og arabisk 
stof og fortælletradition. Trods denne åbning fastholder artiklen dog betegnel
sen "dagens franske roman". De nævnte forfattere skriver alle på fransk, men er 
der tale om fransk litteratur, når forfatterne ikke er franske? Det er ikke noget 
enkelt spørgsmål at svare på, og man kan ikke uden videre give svaret uden at 
have overvejet forholdet mellem fransk og frankofon litteratur og den enkelte 
forfatters position i forhold til den litterære offentlighed, han eller hun indgår i. 
Litteraturen er blot en del af det nye felt inden for franskstudiernes område, 
frankofone studier, som også omhandler f.eks. sproglige, historiske, kulturelle, 
økonomiske og politiske forhold. 

Hvad er frankofoni? 
Frankofoni kommer af frankofon, som betyder "fransktalende". Frankofoni er 
grundlæggende en betegnelse for "det at tale fransk" eller for de områder, den 
del af verden, hvor der tales fransk,2 men det henviser også til et globalt franko
font fællesskab, som i dag er institutionaliseret i et formaliseret internationalt 
samarbejde. Frankofoni skrives i denne betydning normalt med stort begyndel
sesbogstav. Den officielle Frankofoni omfatter ca. Vi milliard mennesker for
delt på de fem kontinenter. Frankofoni i den betydning er et forholdsvis nyt 
fænomen. Selve ordet blev dannet i 1880, men det var først i 1960erne, dvs. ef
ter afkoloniseringen, at det begyndte at vinde udbredelse i forskellige politiske 
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og ideologiske sammenhænge. Når man taler om Frankofonien i denne sam
menhæng, tæller Frankrig med, ellers forstås frankofoni oftest som franskta
lende områder uden for Frankrig. Termen dækker her over så forskellige lande 
som Belgien, Québec, Marokko, Senegal, Vietnam, men også over de dele af 
Frankrig, som ligger uden for "hexagonen", som man ofte kalder selve Frank
rig; det drejer sig om amter og territorier som f.eks. Antillerne, Ny Kaledonien 
og Fransk Polynesien. Hertil kommer desuden f.eks. Louisiana, Egypten og 
Libanon, hvor fransk af forskellige historiske, politiske eller kulturelle grunde 
også spiller en rolle. 

Det fremgår umiddelbart, at disse samfund kulturelt set er meget forskellige. 
De er resultat af historiske processer, som er forløbet forskelligt og derfor har 
ført til sproglige og samfundsmæssige situationer, som er vidt forskellige. Over
ordnet set er de dog næsten alle et resultat af fransk kolonialisme. En undta
gelse er Egypten, hvor det franske sprogs og den franske kulturs status og rolle 
først og fremmest skyldes et udstrakt samarbejde med bygningen af Suezkanalen 
af franske ingeniører 1859-1869 som et højdepunkt. 

Den frankofone verden, en tilblivelseshistorie 
Ifølge årstalslisten over frankofone begivenheder i Littératures francophones 
d'Europe, så startede det hele i Bibracte år 58 før Kristus, hvor Julius Cæsar 
standsede helveternes migration mod syd, hvilket var starten på Gallerkrigene.3 

Fransk er født af latin, og de grænser, som fransk blev formet indenfor, er for
blevet forbavsende stabile: Frankrig, den fransktalende del af Belgien (Wal-
lonien), Luxemborg, Suisse romande og Val d'Aoste. Det er de såkaldte regions 
originaires de la langue frangaise. 

Herfra er fransk bredt ud til andre områder af verden som resultat af europæ
isk/fransk ekspansion; dette skete hovedsagelig i to store opdagelses- og kolo-
niseringsbølger i det 17. og det 19. århundrede (med en vis omfordeling især i 
det 20. århundrede), og skyldes først og fremmest Frankrig; Belgien deltog dog 
med Leopold 2.'s erhvervelse af Congo4 i den anden bølge. Det er som et resul
tat heraf, at fransk i dag tales på alle kontinenter. 

Det første franske kolonirige, fra Jacques Cartier til 1815 (kort 1) 
Grunden til det første franske koloniimperium blev lagt med Jacques Cartiers 
forsøg på at finde en søvej til Kina (1534-1542), hvilket førte ham til Canada, 
og med Samuel de Champlain, som grundlagde byen Québec i 1608. Fra det, 
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8 Inge Degn 

som i dag er Québec, forsatte den videre udforskning af det nye land, dels ned 
langs Mississippi (1673), dels mod vest (ca. 1730-1750). Da det var på sit hø
jeste, omfattede det første franske kolonirige La Nouvelle-France (dvs. Canada 
med Québec og Acadie,5 som dækkede et område svarende til de nuværende 
provinser Nova Scotia og Nouveau Brunswick) og la Louisiane (med Nouvelle-
Orléans), hvortil kom Antillerne (Martinique, Gouadeloupe, den vestlige ende 
af Saint-Domingue, i dag Haiti, plus nogle småøer), Guyana og et lille område 
af det senere Senegal og Vile de Gorée ud for Senegal, som var vigtige i forbin
delse med trekanthandelen (den omfattede europæiske varer, slaver og sukker 
mm. i trekantfarten mellem henholdsvis Frankrig og Afrikas Vestkyst, Afrikas 
Vestkyst og Vestindien og Vestindien og Frankrig), samt i Det indiske Ocean 
"Vile Bourbon", i dag Reunion, "Vile de France", senere l'Tle Maurice/Mauri
tius, hvortil kom nogle handelsstationer i Indien, bl.a. Pondichéry. Syvårskri
gen 1756-636 gik hårdt ud over koloniriget; ved Parisfreden måtte Frankrig 
afstå Canada og Louisiana til England, mens Spanien fik egnene vest for Mis
sissippi.7 Frankrig beholdt stort set sine besiddelser i Antillerne samt øerne Saint-
Pierre-et-Miquelon ud for Canada og fem handelsstationer i Indien: Pondichéry, 
Chandernagor, Karikai, Mahé og Yanaon, men koloniriget undergik som led i 
krige med England flere ændringer igennem det 18. og i begyndelsen af det 19. 
århundrede, således at det i 1815 ved Napoleons endelige fald bestod af de net
op nævnte samt Mauritius, idet et oprør på Saint-Domingue i 1804 dog havde 
ført Haiti til selvstændighed. 

Det andet franske kolonirige (kort 2) 
Opbygningen af det andet kolonirige startede i 1830 med en ekspedition til 
Algeriet, som blev endeligt erobret under Det andet Kejserdømme, og i begyn
delse af 1880erne blev øerne Mayotte og Tahiti føjet til. Egentlig fart tog eks
pansionen dog først efter 1871 og især efter 1890, hvor en række personer i 
parlamentet, som gik under betegnelsen "le parti colonial", fik væsentlig ind
flydelse. Frankrig opnåede her kontrol med resten af Nordafrika og de områ
der, der kendes som Fransk Vestafrika og Fransk Ækvatorialafrika (VAfrique 
occidentale francaise, AOF, og VAfrique équatoriale frangaise, AEF), Mada
gascar, Comorerne, Djibouti og Fransk Indokina (la Cochinchine, l 'Annam, le 
Tonkin, le Cambodge og le Laos). Efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig og 
freden i Versailles fik Frankrig desuden en del af Cameroun og Togo som mandat
områder. Syrien og Libanon, som havde været en del af Det osmanniske Rige, 
kom også under fransk mandat (1920). Det franske imperium nåede hermed sin 
største udstrækning. 
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10 Inge Degn 

Det franske kolonirige bestod uændret frem til 2. Verdenskrig. Denne satte imid
lertid gang i processer, som i første omgang førte til en reorganisering af impe
riet i l'Union francaise (1946), men som derefter førte frem til, at hovedparten 
af koloniernes blev selvstændige, en udvikling, som allerede satte ind i 1946, 
hvor Nordvietnam erklærede sig selvstændigt. Afkoloniseringen var stort set 
afsluttet i 1960, idet Algierkrigen dog først blev afsluttet med Evianaftalen i 
1962, mens Comorerne (minus Mayotte) og Djibouti opnåede selvstændighed i 
henholdsvis 1975 og 1977.1 dag består Frankrig ud over selve Frankrig af "les 
DOM" (les departements d'outre-mer), nemlig de fire departementer Gua
deloupe, Martinique, Guyane, Reunion, og "les TOM" (les territoires d'outre-
mer), som omfatter Fransk Polynesien, Wallis og Futuna, Ny Kaledonien, samt 
af Mayotte og Saint-Pierre-et-Miquelon; sidstnævnte defineres som "collectivité 
territoriale" ligesom også Mayotte, som ikke ønskede selvstændighed sammen 
med de øvrige Comorer i 1974/75. "Les Terres australes et antarctiques fran-
gaises" (TAF, dvs. øerne Nouvelle-Amsterdam, St-Paul, Crozet og Kerguelen) 
er ubeboede. 

Andre fransksprogede kolonier 
For at få et komplet billede af den fransksprogede koloniserede verden, bør det 
tilføjes, at de belgiske besiddelser efter 1. Verdenskrig blev udvidet med man
dater over de tidligere tyske kolonier Ruanda-Urundi, som blev knyttet til ad
ministrationen i Belgisk Congo. Efter først at have besat disse områder i 1916, 
fik Belgien dem tildelt som mandatområder under Folkenes Forbund i 1924. 
Mens Belgisk Congo blev selvstændigt under navnet Zaire i 1960, opnåede 
både Burundi og Rwanda selvstændighed i 1962. 

Dette hurtige gennemløb af den franske (og belgiske) kolonihistorie set fra 
Frankrig (og Belgien) og udelukkende som "besiddelser" dækker naturligvis 
over vidt forskellige virkeligheder og forløb. Hvert enkelt område har sin egen 
historie, men fælles for dem er, at fransk er blevet tilført på et eller andet tids
punkt og på original vis indgår i en kombination, et samliv eller en konkurren
ce med andre sprog, og at deres kultur er dybt præget af "mødet" med den 
franske/belgiske kultur. Sprogets status i disse områder er derfor også vidt for
skellig. Det vender vi tilbage til nedenfor. Lad os først se på la Francophonie. 

La Francophonie (kort 3) 
Ønsket om at skabe et "frankofont fællesskab" opstod uden for Frankrig i de 
gamle kolonier. Allerede i 1962, dvs. to år efter, at 16 afrikanske lande, heri
blandt Senegal, Mali og Elfenbenskysten, havde opnået selvstændighed, og før 
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afkoloniseringen var helt tilendebragt, blev tanken om et frankofont samar
bejde lanceret af Senegals præsident Leopold Sédar Senghor. På næsten samme 
tid skabte man i Québec / 'Office de la langue francaise (1960) og dannede 
partiet Rassemblementpour Vindépendance nationale (1961). Samarbejdet fore
gik i de første årtier i regi af en række internationale samarbejdsorganisationer, 
enten uafhængige af regeringerne8 eller regeringsafhængige,9 men i 1986 blev 
det første frankofone topmøde mellem regeringschefer fra fransktalende lande 
holdt i Paris. Siden er der holdt topmøder i Québec, 1987, Dakar, 1989, Paris 
(Chaillot), 1991, Maurice, 1993, Cotonou i Benin, 1995, Hanoi, 1997 og Monc-
ton, 1999. Det næste topmøde vil finde sted i Beyrouth i efteråret 2002 med 
emnet "Le Dialogue des Cultures".10 På paristopmødet i 91 blev man enige om 
at danne et permanent frankofont råd, le Conseil Permanent de la Francophonie 
(CPF), som har til opgave at følge politisk op på de projekter, som vedtages på 
topmøderne, og fra 1998 er der tale om en egentlig international organisation, 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF), som omfatter alle insti
tutionelle operatører. Denne organisation administrerer et gennemsnitligt årligt 
budget på 1 milliard franske francs (180 millioner euro), og OIF har mere end 
600 ansatte fordelt over hele verden.'' 

Kilde: www.francophonie.org/frm/francophonie/frm.html 

http://www.francophonie.org/frm/francophonie/frm.html
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ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
51 ETATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES 

Albanie, Belgique, Benin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Canada, Canada-Nouveau-Brunswick, Canada-Québec, Cap-Vert, Communauté francaise 
de Belgique, Comores, Cote d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Egypte, France, Gabon, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale, Haiti, Laos, Liban, Luxembourg, Macédoine, 
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Monaco, Niger, République 
Centrafricaine, République du Congo (Congo-Brazzaville), République démocratique du 
Congo, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, 
Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Vietnam. 

5 ETATS OBSERVATEURS 
Lituanie, Pologne, République tchéque, République slovaque, Slovénie. 

MEDLEMMER AF DEN INTERNATIONALE ORGANISATION AF FRANKO
FONE LANDE 

(Landene er anført i samme rækkefølge som i listen ovenfor med de franske navneformer) 
Albanien, Belgien, Benin, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroun, 
Canada, New Brunswick, Québec, Kap Verde, Det franske sprogsamfund i Belgien, 
Comorcrne, Elfenbenskysten, Djibouti, Dominica, Egypten, Frankrig, Gabon, Guinea, 
Guinea-Bissau, Ækvatorialguinea, Haiti, Laos, Libanon, Luxembourg, Makedonien, 
Madagaskar, Mali, Marokko, Mauritius, Mauretanien, Moldova, Monaco, Niger, Den cen
tralafrikanske Republik, Republikken Congo (tidligere Congo-Brazzaville), Den demo
kratiske republik Congo (tidligere Zaire), Rumænien, Rwanda, Saint Lucia, Sao Tome og 
Principe, Senegal, Seychellerne, Schweiz, Tchad, Togo, Tunesien, Vanuatu, Vietnam. 

5 LANDE MED OBSERVATØRSTATUS 
Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien. 

Kilde: http://www.francophonie.org/membres/etats/ 

Den officielle Frankofoni med dens 51 medlemslande (hvortil kommer fem 
med observatørstatus) omfatter som nævnt ca. Vi milliard mennesker fordelt på 
de fem kontinenter, men det er langt fra alle indbyggere i alle frankofone lande, 
som behersker sproget; i visse af de afrikanske lande vurderer man, at måske 
kun 10% taler godt fransk, og flere af medlemslandene er ikke reelt franko
fone; de er medlemmer ud fra andre politiske og økonomiske motiver og påta
ger sig så en forpligtelse til at udvikle fransk i deres lande. Man anslår, at 120 
millioner lærer at læse på fransk, og at 300 millioner i medlemslandene beher
sker fransk mundtligt på et eller andet niveau. Herudover anslår man, at ca. 200 

http://www.francophonie.org/membres/�tats/
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14 Inge Degn 

millioner i de ikke frankofone lande har læst fransk på et eller andet niveau.12 

Selv om der er tale om en betydelig befolkningsvækst i en række af de lande, 
som er med i Frankofonien, er det en generel opfattelse, at fransk taber terræn 
på det globale plan. 

Når man skal vurdere Frankofoniens betydning kommer man ikke uden om 
også at forholde sig til de økonomiske aspekter, for mens verdens rigeste lande 
er engelsktalende (De forenede Stater, Storbritannien, New Zealand, Austra
lien og Canada), så hører en række af de frankofone lande til blandt verdens 
fattigste (Haiti, Niger, Tchad). På trods af dette, så står de frankofone lande 
alligevel for 10,9% af verdens BNP og 13% af eksporten.13 En del af interessen 
for la Francophonie er økonomisk begrundet, både for Frankrig og for de øv
rige lande, men fordele og ulemper er langt fra entydige. 

Kampen for la Francophonie handler om international indflydelse og pre
stige og er hovedsagelig en kamp mod engelsk-amerikansk sproglig og kultu
rel dominans, men den bæres af en modsigelsesfyldt diskurs. På den ene side 
fremstiller man frankofonien som bærer af et anderledes verdenssyn, hvor man 
ikke lader økonomi og marked være de dominerende principper i den globale 
sameksistens, som det er tilfældet i det verdenssyn, USA repræsenterer, men 
hvor man ønsker at prioritere kulturelle problemstillinger; på den anden side så 
er et af formålene med Frankofonien netop at positionere sig, så man kan ero
bre så stor en del af markedet som muligt.14 Eksemplerne på de franske økono
miske interesser i f.eks. Afrika er legio; et af dem, som for nylig er kommet 
frem, er tre franske selskabers absolutte dominans på vandforsyningsområdet i 
Afrika som resultat af "en målrettet indsats".15 

At tale om den frankofone verden som et modstykke og et alternativ til den 
anglo-amerikanske verden og dens sproglige, politiske og kulturelle dominans 
på det globale niveau, som "un monde non aligné", som Boutros Boutros-Ghali 
har udtrykt det, er på den baggrund ikke tilstrækkeligt. Men det udelukker ikke 
synspunktets relevans: "Et peut-étre une des tåches de la francophonie est-elle 
de susciter l'avénement d'un carrefour des Etats "ne voulant pas avoir que l'an-
glais en partage", som den belgiske lingvist Jean-Marie Klinkenberg har for
muleret det.16 
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