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  Som tidigare meddelat har TK beslutat sig för att aktivt vända blicken i riktning mot Europa och
världen. Därför ges det nu utrymme för en ny kategori artiklar i översättning på tidningens sida.
Kanske kommer publiceringshastigheten att vara lägre inom denna kategori, men det är vår
förhoppning att den skall vara naggande god. Framför allt vill vi med detta grepp demokratiskt
vidga röstutrymmet på vår sida.   

Som ett led i detta har vi inlett ett gediget samarbete och utbyte av artiklar med den
franskspråkiga nättidningen Sens Public. Med en hastighet av cirka en artikel per månad
kommer vi att utbyta och publicera var sin artikel från respektive tidning. Vår förhoppning är att
samarbetet skall leda oss vidare, till högre dimensioner, så som till samarbeten kring seminarier
och litterära träffar.

  

Detta är det första textutbytet i direkt samarbete mellan Sens Public och Tidningen Kulturen.

      

Om den fransktalande världens toppmöte i Kinshasa (13 till 14 oktober 2012) fick sig en törn av
president Hollandes brytning med Françafrique (1), så svarade den fransktalande världen
snarast med ett uttryck av räddhågsenhet, inte minst de länder som inte längre gynnar franska
som internationellt språk. Tunisien och Laos har prioriterat engelskan och Belgien har visat sig
splittrat i fråga om användandet av franskan, vilket snarast pekar på oenigheten mellan valloner
och flamländare.
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Bortom räckan av traditionella diskurser om gemensamma värden kan man på goda grunder
fråga sig om den fransktalande världens roll förpassats till att framhäva kulturella, konstnärliga
och lingvistiska värden i en postkolonial era eller om den inte i stället borde höja sig över
hyllandet av det rent symboliska, ibland överöst med konstgjorda gemensamma band. Med
andra ord: kan den fransktalande världen lämna de förenklade lingvistiska infattningarna bakom
sig? Följande hypotes kan göras: ju mer man koncentrerar sig på språket, i desto högre grad
riskerar man att tappa bort den väsentliga aspekten gällande de privilegierade politiska och
ekonomiska relationerna länderna emellan.

  

De officiella fransktalande institutionerna har passerat femtioårsstrecket, med fördraget i
Niamey 1970, det första toppmötet mellan de fransktalande länderna som hölls 1986 och den
första internationella dagen för firandet av den fransktalande världen den 20 mars 1988 (till
minne av fördraget i Niamey). 1997 skrev man under stadgar som skulle gälla för den
fransktalande världen och 2005 blev l’agence intergouvernementale del a francophonie den
Fransktalande världens Internationella Organisation (l’Organisation Internationale de la
Francophonie), O.I.F.(2). O.I.F. har 77 medlemsstater, varav 20 har observatörsstatus. Specifikt
för O.I.F. är att den gått från att ha status regeringarna emellan till att vara en transnationell
aktör. Med det menas att nästan en tredjedel av jordens stater är med i denna organisation. För
att O.I.F. skall kunna hävda sig som transnationell aktör måste den positionera sig inom fältet
för ekonomiska utbyten. Diskussionen ligger ännu i sin linda, eftersom man paradoxalt nog
ignorerat denna dimension och på så sätt i samma andetag reducerat den fransktalande
världen till att vara ett firande länder emellan där det gemensamma bandet utgörs av språket.
Frankrike har förnekat den ytterligare politiska dimensionen för att undkomma falska
anklagelser om neokolonialism.
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Utöver de bilaterala avtalen kring CFA-franc (3) har den ekonomiska fransktalande världen intekommit till stånd och det är därför inte förvånande att Afrika i låg utsträckning riktar sina blickarmot Frankrike för att säkra sin framtid. Den strikt kulturella fransktalande världen är ett slags”francodoxi”, som François Provenzano låter uttrycka det (4), det vill säga en neokolonialistiskromantisk konstruktion styrd av artificiella aspekter, med hänvisning till broderskap. Visserligenkan man i vissa fall lovorda fransktalande artister som bidragit till att förändra vår syn påspråket, men den sanna förändringen skapas genom en plan för ekonomiskt utbyte. O.I.F. äråterskapandet av Commonwealth med gemensamma värderingar (mänskliga rättigheter,miljöstrategier, demokrati och fransktalande tävlingar som liknar Commonwealths Olympiader)som alla rör sig kring den fransktalande världens kulturella aspekter. Om flera prioriteringar hargjorts för att bygga på det enkelspåriga samtycket och den traditionella festen till denfransktalande världens ära, återstår den ekonomiska fransktalande världen att utveckla. Denfranska regeringen tycks ha förstått detta genom utnämningen av en minister för denfransktalande världen, en delegat vid Utrikes- och Europeiska ministeriet vars uppgift är attföreträda en ekonomisk diplomati och att se till så att den helhetliga bilden av relationer mellanFrankrike och resterande världen översätts konkret i form av ekonomiska affärer.  Låt oss stå upp för en politisk fransktalande värld där solidaritet, utveckling och ekonomisktutbyte uppstår som leder till att stärka relationerna mellan de fransktalande länderna. På så sättskulle kulturen finna sin plats och språket bli ett av medlen, inte ett ändamål. Deklarationen iKinshasa föreslår tydligt att denna ekonomiska strategi skrivs in och påpekar i och med dettaimplicit att någon sådan inte existerat under de femtio år som gått: ”vi ber O.I.F. och demedverkande att med sikte på nästa toppmöte lägga fram ett förslag på en ekonomisk plan förden fransktalande världen som förenar myndigheter, företag, utbildningsinstitutioner och detcivila samhället” (5). Kan vi ta oss ur Fançafrique och ”francodoxin” och omorienterainstitutionerna de fransktalande ländernas verksamhet och mål?  Christophe Premat
  Översättning Anna Nyman
  

Texten publicerades ursprungligen i Sens Public 2012/11 
www.sens-public.org/spip.php?article999

  

1 Françafrique eller France-Afrique användes för första gången på 50-talet, då för att uttrycka
de goda relationerna med den koloniala franska makten. Senare har uttrycket fått en negativ
laddning. (Övers. anm.)

  

2 http://www.francophonie.org
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3. CFA-franc eller Le franc CFA (Coopération Financière en Afrique centrale eller Communauté
Financière Africaine) är benämningen på två gemensamma valutor som används av ett flertal
afrikanska länder, uppdelade i två huvudsakliga zoner, ett system som kom till stånd efter
självständigheten från kolonialmakterna och där valutan idag har ett motsvarande värde
jämförbart med Euron, vilket upprätthålls av den franska stadskassan och Maastrichtfördraget.
(Övers. anm.)

  

4 Françios Provenzano, Vies et mort de la francophonie. Une politique de la langue et de la
littérature, Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2011. Christophe Premat, « Francophonie ou
francodoxie ? Réflexions sur la politique de la langue française », Acta Fabula, Notes de
lecture. http://www.fabula.org/revue/document7148.php

  

5 Se http://www.francophonie.org/IMG/pdf/SOMMET_XIV_Decl_Kinshasa_2012.pdf
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