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Útdráttur 

Frakkland er stærsta landið í Vestur-Evrópu og eitt af fjölmennari löndum Evrópusambandins. 

Ríkið er eitt af fimm löndum sem á fast sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Í landinu er 

töluð tunga sem heyrist í hvert sinn sem Ólympíuleikarnir eru settir, söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpsstöðva er haldin og tungumálið er eitt af fáum vinnutungumálum Sameinuðu 

þjóðanna. Ríkið er því valdamikið í alþjóðasamfélaginu, með völd og áhrif langt út fyrir sín 

landamæri með sterk ítök í alþjóðastofnunum eins og ESB og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Hins vegar hefur það viljað brenna við að almenningsálitið er á þann veg að veldi Frakklands 

fari hnignandi.  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvort þessi útbreidda skoðun eigi við rök að styðjast. 

Farin var sú leið að skoða svæði í heiminum þar sem Frakkland hefur sögulega verið sterkast, 

í Afríku, Mið-Austurlöndum og Evrópu sjálfri. Ritgerðin er eigindleg heimildarritgerð. Í 

ritgerðinni verður stuðst við stofnanakenningar, realisma og constructivisma til að greina 

aðgerðir Frakklands á mismunandi tímum við mismunandi kringumstæður. 

Niðurstöðurnar voru nokkuð á skjön við það sem sýndist við fyrstu sýn. Frakkland 

virðist halda sínum hlut nokkuð vel þegar ríkið er borið saman við Bretland. Staða Frakklands 

í alþjóðakerfinu virðist m.a.s. vera að styrkjast í alþjóðakerfinu frekar en að veikjast. Séu 

Bandaríkin tekin með í reikninginn hallar frekar á Frakkland en ekki þannig að staða ríkisins 

fari versnandi heldur sé hún svipuð og hún hefur verið í þónokkur ár. 
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Abstract 

France is the largest state in West-Europe and one of the more populous state within the EU. 

France is one of five permanent members of the UN security council. The French language 

can be heard in the opening ceremony of every Olympic games, in the Eurovision song 

contest and the language is one of few working languages of the UN. France is therefore 

considered a superpower in the international sphere, with power and influences which reach 

far beyond the state borders. On the other hand the public opinion is that France is a state in 

decline. This paper aims to study if this opinion is right or not.  

The method for the study was to take a close look at the areas in the world which has 

historically been a stronghold for french influences. The areas are; Africa, the Middle-east and 

North-Africa and Europe. Realism, instituionalism and constructivisim will be used as tools to 

analyze the actions of France throughout the period from  the second world war until now. 

The results were a bit surprising and did not support the public opinion. France seems 

to be up to date and keep the influence it has had since the second world war. If any, France 

seems to be far better off in the international sphere than Britain during the same period. 
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Formáli 

Ég flutti til Frakklands á vormánuðum árið 2009 og tók til við að reka þar fyrirtæki. Mjög 

fljótlega tók ég eftir því að Frakkland var heimur út af fyrir sig. Það sem var kannski 

eftirtektarverðast var að Frakkland var að mestu ósýnilegt á íslenskum vefmiðlum. Eitt sinn 

bar það til að forsetar fimmtíu afrískra ríkja komu ásamt Sarkozy Frakklandsforseta til fundar 

í Nice í næsta nágrenni við mig. Allt var lokað, herinn mætti á vettvang og ljóst var að hér var 

meiriháttar viðburður á ferðinni. En það kom ekki stafkrókur um þennan fund í íslenskum 

fréttamiðlum. Eftir nokkra daga sá ég svona þriggja setninga fréttamola um umræddan fund á 

einum íslenskum miðli. Ekkert meir. Eftir þetta fór ég markvisst að skoða umfjöllun um 

Frakkland bæði í íslenskum og breskum fjölmiðlum. Það var sláandi hversu kerfisbundið var 

gengið fram hjá landinu á báðum stöðum. Vegna þessa ósýnileika Frakklands fannst mér 

upplagt að athuga hvernig veldi Frakkland væri í raun og sannleik. Ég komst að því að flest 

það sem ég notaði í daglegu lífi var heimaframleitt. Fyrirtækisbíllinn var franskur, lestin var 

frönsk, flugvélin var frönsk, húsgögnin voru frönsk og svona mætti lengi telja. Ég flutti heim í 

nokkra mánuði árið 2013 og reifaði þessa hugmynd við vini og kunningja sem flestum fannst 

hugmyndin fráleit. Frakkar væru væluskjóður sem einungis lifðu á fornri frægð og ef eitthvað 

réttlæti væri í heiminum væri búið að slá frönsku af sem víðast. Ég bar þessa hugmynd þá 

undir vin í Frakklandi sem sendi mér eftirfarandi skilaboð: 

Le Roi de soleil s‘est couché depuis longtemps ;-) 

(Sólkonungurinn lagðist til svefns fyrir löngu síðan) 

Þekkjandi franska menningu og bölmóð var forvitni mín vakin fyrir alvöru þegar ég rak mig á 

að Frakkar sjálfir hafa ekki mikla trú á eigin veldi. Ég tók til við að sanka að mér heimildum 

um Frakkland og tengsl Frakklands við nokkur svæði í heiminum þegar ég fluttist aftur til 

Frakklands haustið 2013. Heimildavinnan tók langan tíma þar sem efnið var yfirgripsmikið. 

Skriftir tóku nokkra mánuði. Baldur Þórhallsson féllst á að taka að sér að leiðbeina mér um 

ritgerðina og hefur hann staðið sig með stakri prýði við að skera niður efni og beina 

ritgerðinni í rétta farvegi. Ritgerðin er 30 eininga MA ritgerð en annað eins efni hefur trúlega 

endað í ruslakörfunni í tölvunni á þeim tíma sem ritgerðin hefur verið að gerjast. Nokkrum 

sinnum hef ég tekið mér hlé við skriftir þegar ég hef strandað en alltaf náð um síðir að finna 

flöt á ritgerðinni sem ég gat haldið áfram með. 

 

Reykjavík 29. apríl 2014 

Jón Eggert Víðisson 
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1 Inngangur 

Frakkland var fyrir seinni heimsstyrjöld eitt af leiðandi stórveldum í heiminum með 

nýlenduveldi sem var það annað stærsta í heiminum
1
. En Frakkland var hernumið af 

Þjóðverjum í seinni heimsstyrjöld og í framhaldi af styrjöldinni missti ríkið nýlenduveldið úr 

höndum sér. Alveg frá þessum tíma hefur verið talað um Frakkland sem hnignandi veldi sem 

má muna fífil sinn fegurri. Dæmi um það er að finna í ótal blaðagreinum og lærðum 

ritgerðum á ensku og íslensku. Frakkar sjálfir eru ekki eftirbátar annarra þegar kemur að 

svartsýni á stöðu og framtíð Frakklands, en meirihluti Frakka er þeirrar skoðunar að 

Frakkland sé hnignandi veldi
2
. Þegar söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva var haldin í 

Bakú í Aserbædsjan lét kynnirinn sem sá um að tala frönsku sem það væri leiðinda 

skylduverk sem hann ætlaði að gera gott úr. Fæstir sjónvarpsáhorfendur vita hvers vegna 

franska er töluð á Ólympíuleikunum. Kannanir sýna að mjög fáir Bandaríkjamenn vita að 

Frakkar voru með næstum því jafn fjölmennt herlið og Bandaríkjamenn sjálfir í nokkrum 

mikilvægustu orrustunum í frelsisstríði Bandaríkjanna
3
. 

Blaðagreinar á ensku og íslensku hafa gengið svo langt að fjalla háðslega um frönsk 

mál og franskar áherslur í heimsmálunum. Einnig má nefna umfjöllun bæði breskra og 

íslenskra fjölmiðla um Dominique Strauss-Kahn málið á sínum tíma. Umfjöllun íslensku og 

bresku fjölmiðlanna var mikið í þá veru að gera mikið úr menningarmun á milli landanna og 

svona hegðun væri einungis liðin í Frakklandi. Hefur þetta fyrirbæri gengið svo langt að farið 

er að tala um hugmyndafræðina le declin de la France eða „hnignun Frakklands
4
. Tónninn í 

mörgum greinum sem fjalla um Frakkland í heiminum í dag er eftirfarandi; 

 „... sú staðreynd að Frakkland á sér mikilfenglega sögu sem 

leiðandi veldi í heiminum á sviði stjórnmála og menningar, og það er 

erfiður veruleiki fyrir ríkið að horfast í augu við að „nýtt“ veldi eins og 

Bandaríkin séu nú svo leiðandi á sviði stjórnmála og menningar um 

gjörvallan heiminn. Frökkum sýnist einnig sem alþjóðavæðing heimsins 

komi Bandaríkjunum til góða og hygli hinu bandaríska viðskiptamódeli 

og siðferði ásamt því að styrkja mjög stöðu enskrar tungu. Frökkum 

hugnast alls ekki þessi þróun þar sem þeir halda að hinu franska 

viðskiptamódeli og franskri menningu stafi ógn af alþjóðavæðingu
5
“. 

Fleiri dæmi má tína til. Íslenskir miðlar eru sérlega óvægnir þegar kemur að umfjöllun um 

Frakkland og auðvelt er að fá á tilfinninguna við lestur íslenskra miðla að Frakkar séu löngu 

„búnir að missa það“ og fá einungis að vera með í klúbb útvalinna ríkja á borð við 

Bandaríkin, Bretland og Rússland vegna fornrar frægðar. Frakkar koma oft fyrir eins og 

frekur krakki í afmælisveislu sér heldri barna í fréttaflutningi. Hér er dæmi frá mbl.is þann 21. 

október 2013: 

                                                 
1
 Winchester, Hilary P.M.. 1993. Contemporary France. Bls. 234 

2
 Goldhammer, Arthur. 2010. The future of French culture. 

3
Cogan, Charles. 2010. Washington, Sarkozy and the defence of Europe.  

4
 Achin, Catherine, Dorlin, Elsa. 2008. Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade du président. 

5
 Kitfield, James. 2001. A Tale of Two Allies. 
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Kveinstafir Frakka vegna nýrra ásakana um njósnir 

Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna, NSA, fengu lítinn hljómgrunn 

meðal ráðamanna í Washington í dag. Frá Hvíta húsinu kom 

einfaldlega það svar að öll þjóðríki stundi njósnaaðgerðir. 

Forsætisráðherra Frakklands, Jean-Marc Ayrault, sagðist fyrr í 

dag vera „í áfalli“vegna fregna af því að Bandaríkjamenn hafi með 

leynd hlerað tugmilljónir símtala í Frakklandi
6
. 

Tónninn í fréttinni er mjög gildishlaðinn og beinlínis er talað um opinberar kvartanir Frakka 

sem „kveinstafi“. Einnig má benda á að forsætisráðherrann er sagður „í áfalli“ í gæsalöppum. 

Í heild er fréttin frekar spaugileg og fyrirsögnin var „Bandaríkin láta sér fátt um kveinstafi 

Frakka finnast“ (Fyrirsögninni var breytt eftir að tengillinn var vistaður og er nú mun 

hlutlausari). Hér er svo önnur frétt frá sama miðli degi seinna: 

Stjórnvöld í Mexíkó hafa fyrirskipað rannsókn á ásökunum um 

að Bandaríkin hafi njósnað um forseta landsins og forvera hans með 

því að að skoða tölvupóstsamskipti þeirra.  

Njósnamálið hefur vakið mikla athygli og deilur, en 

upplýsingarnar um njósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnar 

(NSA) koma frá bandaríska uppljóstraranum Edward Snowden, en 

greint hefur verið frá því að NSA hafi hlerað milljónir símtala í 

Frakklandi.  

Frönsk stjórnvöld hafa farið fram á það að Bandaríkin hætti að 

njósna um franska ríkisborgara.  

Stjórnvöld í Frakklandi og Mexíkó eru afar ósátt við þessi 

vinnubrögð og nú eru bandarísk stjórnvöld í undarlegri stöðu gagnvart 

bandamönnum sínum, því ríkin starfa náið saman á ýmsum sviðum, t.d. 

við hryðjuverkarannsóknir og í baráttunni gegn fíkniefnum
7
.  

Hérna hefur annað ríki bæst í hópinn og kvartanir Frakklands eru strax settar í annað 

samhengi og verða alvarlegri. Nú eru Frakkar sagðir vera afar ósáttir en kveinstafirnir sjást 

ekki lengur. Þetta breyttist svo enn þegar upp komst nokkrum dögum seinna að Merkel 

kanslari  Þýskalands hefði einnig orðið fórnarlamb hlerana. 

Vegna þessara vangaveltna vakna upp spurningar um hvort Frakkar séu einungis að 

lifa á fornri frægð og búi í ríki sem hafi hnignað jafnt og þétt síðan seinni heimsstyrjöldinni 

lauk. Hver er staða Frakklands í heiminum í dag í raun og sannleik? Til að svara því þarf að 

skoða Frakkland og frönsk áhrif á kerfisbundinn hátt. Í verkefni sem er ekki stærra í sniðum 

en þetta verður því miður að velja og hafna og ekki er hægt að rannsaka „allt“ sem viðkemur 

Frakklandi. Til að ramma inn verkefnið verður því stuðst við nokkrar rannsóknarspurningar 

og tilgátur og leitað verður svara við þeim. Þær eru eftirfarandi; 

 

 

 

 

                                                 
6
 Mbl.is. 21. október 2013.  „Hvíta húsið : Öll ríki njósna“ 

7
 Mbl.is 22. október 2013. Mexíkanar vilja komast til botns í njósnamáli. 

http://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/10/21/afalli_vegna_simhlerunarmalsins/
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/10/21/hleradi_tugi_milljona_franskra_numera/
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1. Hafa frönsk ítök í heiminum minnkað frá lokum seinni heimsstyrjaldar?  

2. Hver eru menningarleg og efnahagsleg áhrif Frakklands í Afríku sunnan 

Sahara, heimsálfunni þar sem Frakkar voru hvað umsvifamestir á 

nýlendutímanum? 

3. Hver eru áhrif Frakklands í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, svæði sem 

sögulega hefur skipt þá miklu máli, og þeirra elstu og mikilvægustu nýlendu, 

Alsír er að finna? 

 

Af þessum rannsóknarspurningum eru svo leiddar nokkrar tilgátur. 

Tilgáta 1 

Frönsk ítök og áhrif hafa minnkað og engilsaxnesku veldin tvö hafa komið í staðinn 

fyrir Frakkland mjög víða þar sem Frakkland var öflugt áður. 

 

Tilgáta 2 

Áhrif Frakklands hafa dvínað á alþjóðavettvangi alla 20. öldina vegna þess að þeir 

hafa dregist aftur úr Bretlandi og Bandaríkjunum efnahagslega. 

Þessi tilgáta kemur til af því að við frumrannsókn virðast flestar heimildir byrja á að 

segja frá hnignun Frakklands í efnahagslegu- hernaðarlegu og menningarlegu tilliti. 

Þetta er eins konar inngangspunktur í mörgum greinum um stöðu Frakklands í 

alþjóðakerfinu. 

 

Tilgáta 3 

Frakkar halda enn talsverðum áhrifum í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku sem eru 

óháð þeim áhrifum sem Bretland/Bandaríkin hafa á þeim slóðum. 

 

Þessi tilgáta byggir á því að í fréttum síðustu ára virðast Frakkar hafa haft frumkvæði 

að innrás í Líbýu og Hollande Frakklandsforseti þrýsti mjög á innrás í Sýrland ef 

Sýrlendingar yrðu ekki við kröfum alþjóðasamfélagsins um skýrslu um efnavopnaeign 

sína. 

 

Tilgáta 4 

Áhrif Frakklands á alþjóðavettvangi hafa dvínað í réttu hlutfalli við vaxandi áhrif ESB 

sem heildar. 

 

Í dag er það ESB sem til dæmis kemur að málum deilum Ísraela og Palestínu og á 

fleiri stöðum en ekki Frakkar einir og sér. Einnig hefur forræði efnahagsmála færst að 

miklu leyti frá Frökkum til ESB. 

 

Helstu niðurstöður komu frekar á óvart þar sem Frakkland virðist ekki vera á fallanda fæti 

sem veldi nema síður sé. Svo virðist sem Frakkland haldi sínum hlut sem veldi í 

alþjóðakerfinu ágætlega frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, og jafnvel betur en nágranninn 

handan Ermarsunds gerir.  

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla með tilliti til spurninganna. Þeir eru 

eftirfarandi: 
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 Kenningar og hugtök 

Hér verður fjallað um þær kenningar sem notast verður við í ritgerðinni. Einnig 

er hér að finna nokkrar orðskýringar á hugtökum sem notuð eru aftur og aftur í 

ritgerðinni. Sumsstaðar eru frönsk hugtök látin halda sér þar sem þau standa 

fyrir eitthvað sérstakt sem er lýsandi fyrir samband Frakklands við önnur ríki.  

 Franska heimsveldið – yfirlit 

Þessi kafli mun fara yfir hverju Frakkar hafa áorkað í gegnum tíðina, hvar 

þeirra helstu áhrifasvæði voru og hvernig áhrifasvæði þeirra hafa þróast. Þetta 

er einskonar bakgrunnskafli um Frakkland og franska heimsveldið. Farið 

verður stuttlega yfir sögu franska heimsveldisins, hvar ríkið átti nýlendur, 

pólitísk saga ríkisins eftir seinni heimsstyrjöld verður skoðuð og svo verður 

farið í hvers Frakkland er megnugt á efnahagssviðinu. 

 Frakkland og ESB. Hver eru áhrif Frakklands á ESB þróunina? 

Þessi kafli er mjög mikilvægur þar sem ESB sem heild virðist í sumum 

tilvikum hafa tekið við af sjálfstæðu hlutverki Frakklands í heimsmálunum. 

Þetta á ekki síst við um Mið-Austurlönd. Þessi kafli mun leitast við að hrekja 

eða staðfesta fjórðu tilgátu. 

 Frakkland og hernaður.  

Þessi kafli er mikilvægur þar sem raunveruleg veldi á alþjóðavettvangi verða 

að geta státað af umtalsverðu „hard power“ til að vera tekin alvarlega. 

Frakkland hefur lítið tekið þátt í sameiginlegum verkefnum á vegum NATO og 

þegar ríkið hefur tekið þátt hafa það yfirleitt verið sérverkefni með franskri 

yfirstjórn. Því er raunverulegur máttur þeirra þegar kemur að hernaði ekki eins 

augljós og margra annarra ríkja. 

 Frakkland og Mið-Austurlönd/Norður-Afríka. 

Norður-Afríka liggur stutt frá Frakklandi og sögulega séð hafa tengsl 

Frakklands við þetta landsvæði verið mikil. Í dag eru Frakkar yfirleitt með 

þegar stórar ákvarðanir eru teknar í þessum heimshluta. Þessi heimshluti er 

efnahagslega og pólitískt mjög þýðingarmikill í heiminum. Því verður að skoða 

tengsl Frakklands við þennan heimshluta ef meta á áhrif og völd Frakklands í 

heiminum. Þessi kafli mun svara þriðju rannsóknarspurningunni og tilgátunni. 

 Frakkland og Afríka.  

Það er í Afríku sem Frakkar hafa oftast staðið í hernaðaraðgerðum utan 

landsteinanna og í Afríku áttu þeir mest af nýlendum. Nú á dögum eru tengsl 

Frakka við fyrrverandi nýlendur sterkust í Afríku og þeir hafa mikið pólitískt, 

efnahagslegt og menningarlegt vægi í sínum gömlu nýlendum þar. Hér er 

stóran hluta af svarinu um hvort frönsk áhrif séu að láta undan síga fyrir 

engilsaxneskum að finna. 

 Staða frönskunnar sem heimsmáls. 

Inn í þennan kafla er fléttað frönskum menningaráhrifum þar sem það á við. Í 

menningar- og tungumálatengslum er fólgið gríðarlega mikið „soft power“ sem 

ekki er hægt að ganga framhjá þegar kemur að því að meta völd og áhrif 

Frakklands í heiminum. 
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Heimildaöflun var fremur erfið fyrir marga kaflana þar sem fræðigreinar um Frakkland byrja 

oftar en ekki á því að lýsa yfir fyrirframgefnum hugmyndum um hnignun Frakklands. Því 

varð að leita fanga víða og finna nokkrar greinar um sömu hlutina frá ólíkum sjónarhornum. 

Ritgerðin er tilvikisathugun þar sem mismunandi kenningum verður beitt. Stundum breytast 

útkomur af tilteknum athugunum eftir því hvaða kenningum er beitt á þær. Í þessu tilviki 

verður það gott því ólíkar kenningar í alþjóðasamskiptum eiga að bæta hverja aðra upp. 

Ritgerðin verður eigindleg rannsókn  

Gagnasöfnun hefur verið viðamikil og var hún brotin niður fyrir hvern kafla fyrir sig. 

Netið hefur verið mikið notað í allri gagnasöfnuninni en kapp hefur verið lagt á að nota 

einungis ritrýndar heimildir þegar við á. Í stöku tilvikum hefur verið notast við blaðagreinar, 

en þeim heimildum er fylgt eftir með annars konar heimildum. Þannig hafa blaðagreinar 

stundum veitt vísbendingar um áhugaverð rannsóknarefni sem hefur svo verið fylgt eftir með 

ritrýndum greinum.  

Notast var við hjálp frá kennurum í SciencesPo við gagnaöflun fyrir Mið-Austurlönd 

og Afríku. Þó hefur það ekki gengið eins og lagt var upp með þar sem tengsl Frakklands í 

Mið-Austurlöndum miðað við tengsl engilsaxnesku ríkjanna á sama svæði hafa merkilega 

lítið verið borin saman. Mikið er til af efni um Frakkland og einstök lönd en samanburðinn 

virðist vanta sárlega. 

Sumu þurfti að sleppa þar sem hvorki var tími né pláss fyrir meira í ritgerð af þessari 

stærð. Samskipti Frakklands við ríki Suður- og Austur-Asíu voru algjörlega sniðgengin, 

sömuleiðis umsvif Frakklands á Kyrrahafi sem og tengsl Frakklands við BRIC 

nýmarkaðsríkin. Einnig hefði verið fróðlegt að gera viðamikinn samanburð á breska 

samveldinu annars vegar og La francophonie hins vegar. Með þeim samanburði hefði verið 

hægt að sjá svart á hvítu hvoru ríkinu, Frakklandi eða Bretlandi, hafi vegnað betur eftir seinni 

heimsstyrjöld. Hins vegar er nógu mikið tekið fyrir í ritgerðinni til að fá ágætis mynd af 

raunverulegum áhrifum Frakklands í alþjóðakerfinu nú um stundir. 

Tveimur helstu kenningum alþjóðastjórnmála verður beitt við að útskýra og greina 

hegðun Frakklands. Það eru realisminn og frjálslynd stofnanahyggja (e. liberal 

institutionalism). Nokkrum öðrum verður beitt í minna mæli en það eru constructivismi, 

söguleg stofnanahyggja (e. historical institutionalism) og rational choice kenningum. 

Hegðun Frakklands í Evrópu og á vettvangi SÞ má yfirleitt skýra með frjálslyndum 

stofnanakenningum, en hegðun þeirra gagnvart ríkjum Mið-Austurlanda/Norður Afríku og 

Afríku má oftar skýra með realískum kenningum. Sums staðar þarf þó að taka 

constructivískar kenningar með í reikninginn og þessi kenninganotkun á svæði er alls ekki 

algild. 
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2 Kenningar og hugtök 

Til að skilja betur orð og gerðir Frakklands í alþjóðasamfélaginu er mjög gagnlegt -og raunar 

nauðsynlegt- að nota kenningar alþjóðasamskipta. Hægt er að safna upplýsingum um stefnu 

Frakklands í gegnum tíðina en til að skilja betur það efni  sem við höfum í höndunum verða 

upplýsingarnar settar upp í ákveðið kerfi og mynstur greint út úr hegðun Frakklands með 

beitingu á kenningum alþjóðastjórnmála. Kenningarnar eru alls ekki gallalausar og á stundum 

virðist Frakkland nota það sem best hentar hverju sinni. En með því að horfa á gerðir Frakka í 

heild yfir ákveðið tímabil kemur í ljós mjög áhugavert munstur. 

 

2.1 Realisminn 

Þessi kenningagrunnur kom fram í kringum heimsstyrjöldina fyrri en hugmyndir realismans 

hafa verið á kreiki lengi. Elstu þekktu dæmin, sem gjarnan er vitnað í eru skrif Þúkídídasar 

hins gríska sem var uppi nokkrum öldum fyrir Krist
8
, og kínversks herstjórnarsnillings sem 

setti fram hugmyndir eða leiðbeiningar um hernað sem falla mjög vel að realískum 

kenningum í dag. En realisminn eins og við þekkjum hann kom fram á 20. öldinni sem frekar 

mótaður kenningagrunnur. Grunnbreyturnar í realískum kenningum eru fullvalda ríki sem eru 

sjálfu sér næst. Hvert ríki getur einungis treyst á sjálft sig og því hlýtur markmið allra ríkjanna 

í kerfinu að vera það að hámarka sín völd til að tryggja eigið öryggi
9
. Vald byggir á þeirri 

hugmynd að hver leikandi í alþjóðakerfinu, hvert ríki, sé fullvalda og hafi óskorað vald innan 

sinna landamæra
10

. Vegna þess að fullveldi yfir landi, auðlindum, fólki og öðru er uppspretta  

valds eru alþjóðastofnanir ekki mikilvægir leikendur í alþjóðakerfinu að mati realista. Þeirra 

vald er ekki raunverulegt vald heldur meira á sviði áhrifa og þannig vald skiptir litlu máli í 

alþjóðakerfinu. Einnig er algjört grundvallaratriði að alþjóðakerfið er anarkískt, lýtur engum 

yfirþjóðlegum stofnunum og þar eru það þeir hæfustu sem lifa af. 

Nokkur afbrigði af realismanum hafa komið fram sem öll byggja á þessu grunnstefi. 

Það sem skiptir sérstaklega máli fyrir greiningu á Frakklandi er neorealismi eða strúktúral-

realismi. Þær stefnur af realisma miðuðu að því að bæta við realismann eins og hann var. Með 

neorealisma hafa alþjóðastofnanir öðlast ákveðið vægi innan kerfisins og strúktúr landanna 

sem eru leikendur í alþjóðakerfinu er skoðaður. Með því er átt við að mismunandi 

stjórnarform geta haft áhrif á hegðun landanna í alþjóðakerfinu. En svo er niðurstaðan sú að 

strúktúrinn skipti harla litlu máli þegar kemur að því að skoða hegðun landa í alþjóðakerfinu. 

Þó gera neorealistar ráð fyrir því að einhver strúktúr sé á alþjóðakerfinu, kerfið sé anarkískt. 

Anarkí gerir ráð fyrir fjarveru yfirstjórnar en ekki endilega stjórnleysi eins og íslensk þýðing á 

hugtakinu bendir til. Anarkí gerir ráð fyrir að kerfi stjórnist af óskráðum reglum sem myndast 

þegar yfirstjórn er ekki til staðar. Þannig er bent á að sárafá ríki hafa horfið úr sögunni eftir að 

vestfalíska ríkjakerfinu var komið á vegna þess að það er allra ríkja hagur að virða fullveldi 

hvert annars. Einnig lögðu neorealistar áherslu á að í alþjóðakerfinu væru alltaf einhverjir 

pólar og kerfið gangi í hringrás með pólana, stundum væru þeir margir, stundum tveir og 

stundum einn. Á milli pólaskipta væri tímabil ringulreiðar á meðan alþjóðakerfið væri að 

finna jafnvægi á ný. Jafnvægi næst svo þegar trúverðugir pólar eru komnir fram á 

                                                 
8
 Thucydides. Melian Dilaogue. Bls. 12 

9
 Mearsheimer, John. Anarchy and the struggle for Power. Bls. 60 

10
 Morgenthau, Hans. A Realist Theory of International Politics. Bls. 56 
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sjónarsviðið. Gallarnir við realismann eru þeir helstir að  gera ráð fyrir að alþjóðakerfið sé 

mótað af tortryggni, öll ríki séu að hámarka sinn gróða á kostnað annarra ríkja. Ríki sætta sig 

ekki við jafnmikinn gróða og næsta ríki heldur vilji alltaf meiri gróða
11

. Annar stór galli 

kemur hreinlega fram í Morgenthau; 

 ... Við setjum sjálf okkur í stöðu ráðamanns ríkis sem verður 

að leysa ákveðið vandamál á sviði utanríkismála við ákveðnar 

kringumstæður, og við verðum að leggja þá spurningu fyrir sjálf 

okkur hverjir þeir raunverulegu valkostir  séu í stöðunni sem 

ráðamaðurinn getur valið um ( og hér er gengið út frá því að 

ráðamaðurinn hagar sér á skynsamlegan máta.)
12

.
13

 

Þarna er ekki pláss fyrir aðra hugsun en þá viðurkenndu í heimi Morgenthaus, og hvað 

þá að önnur sjónarhorn séu hugsanleg. Realismi er dálítið mikið kenningagrunnur hvítra 

karlmanna á Vesturlöndum. Hins vegar skipta gallarnir ekki miklu máli þegar Frakkland er 

annars vegar því Frakklandi hefur verið stjórnað af hvítum karlmönnum á Vesturlöndum frá 

upphafi vega. Realisminn kemur mikið við sögu í greiningu á Frakklandi og frönskum 

áhrifum þar sem Frakkar hafa greinilega verið að leitast við að viðhalda og auka sín áhrif í 

alþjóðakerfinu hvar sem þeir hafa getað komið því við. Þar sem aðrar kenningar skýra hegðun 

Frakklands að einhverju leyti, eins og til dæmis í nálgun Frakklands á ESB þá er rótin að 

nálgun Frakka alltaf realísk. 

 

2.2 Frjálslyndar stofnanakenningar  

Hegðun Frakka í öryggisráði SÞ og ESB má að hluta skýra með þessum kenningagrunni. 

Stofnanakenningar nutu mikils hljómgrunns á árunum milli stríða og má raunar segja að þær 

hafi verið sjálf stjórnmálafræðin. Hlutverk stofnana og regluverk í kringum þær ákvarðaði að 

miklu leyti hvað gerðist á sviði alþjóðamála – samkvæmt þessum kenningum
14

. En þær gengu 

ekki upp þegar kom að seinni heimsstyrjöldinni og realisminn tók við af stofnanakenningum 

sem ein helsta kenning alþjóðastjórnmála. Þessi kenningagrunnur spratt svo aftur fram á 

sjónarsviðið á áttunda áratug síðustu aldar í endurbættri útgáfu. Kenningarnar andmæltu þeim 

hugmyndaheimi realista að hið fullvalda ríki væri mikilvægasta og að mörgu leyti eina 

einingin í alþjóðakerfinu. Stuðningsmenn þessara kenninga lögðu áherslu á mikilvægi annarra 

leikenda (e. Non-state actors) í kerfinu en bara ríkjanna. Þeir vilja meina að fjölþjóðleg 

fyrirtæki, stofnanir og frjáls félagasamtök séu stórir áhrifavaldar í sífellt flóknari 

alþjóðavæddum heimi. Auk þess hefur dregið úr mikilvægi hervalds eða það orðið hálfgert 

aukaatriði í samskiptum ríkja
15

.  Fylgjendur frjálslyndra stofnanakenninga eru mun jákvæðari 

á mannlegt eðli en realistar eru og spá því að aukin samtvinnun (e. Interdependence) í 

alþjóðakerfinu styrki svæðisbundnar stofnanir og muni auka möguleika til dæmis Sameinuðu 

þjóðanna til að hafa áhrif á stjórnun heimsins alls. Slæmt atferli manns og ríkja, eins og 

                                                 
11

 Mearsheimer, John. Anarchy and the struggle for Power. Bls. 62 
12

 Morgenthau, Hans. A Realist Theory of International Politics. Bls. 56 
13

 ... we put ourselves in the position of a statesman who must meet a certain problem of foreign policy under 

certain circumstances, and we ask ourselves what the rational alternatives are from which a statesman may 

choose who must meet this problem under these circumstances (presuming always that he acts in a rational 

manner)... 
14

 Vivien Lowndes; Institutionalism. Bls. 90 
15

 Wilkinson, Paul. 2007. International relations:A very short introduction. Bls. 4 
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óréttlæti og stríð megi skýra með ófullægjandi og/eða spilltu kerfi og misskilningi milli 

þjóðarleiðtoga. Fylgjendur þessa kenningagrunns vilja því meina að með meiri samtvinnun og 

samvinnu á yfirríkjalegu stigi á sviði stofnana megi mjög draga úr og jafnvel alfarið koma í 

veg fyrir átök milli ríkja
16

. Þessar kenningar gera ráð fyrir því að ríki leitist alltaf við að 

komast hjá stríði ef þess er kostur. Fyrst leitist þau við að leysa vandamál sem upp koma með 

friðsamlegum hætti og í gegnum stofnanir ef þær eru til staðar. Því meiri samþættun sem er 

með ríkjum þeim mun meiri möguleikar eru til þess að ríki komist að þeirri niðurstöðu að 

hagkvæmara er fyrir alla aðila ef friðsamlegar lausnir finnast. Þessi kenningagrunnur hafnar 

því líka alfarið að alþjóðakerfið sé Zero sum kerfi þar sem einn hagnast á kostnað annars. 

Þvert á móti halda fylgjendur frjálslyndra stofnanakenninga því fram að ríki geti vel hagnast á 

samskiptum við annað ríki og samskiptaríkið sömuleiðis
17

.  

Stofnanakenningar skiptast í nokkra undirflokka eins og  rational choice 

stofanakenningar og sögulegar stofnanakenningar
18

. Þessar undirkenningar útskýra enn frekar 

hegðun ríkja og stofnana í alþjóðlegu samstarfi. Báðar þessar undirkenningar eru gagnlegar til 

að greina aðgerðir Frakklands nánar. 

Rational choice kenningin gengur út á það að hver aðili reynir að hámarka sinn hagnað 

við þær ákvarðanir sem teknar eru hverju sinni
19

. Þessa kenningu er auðvelt að heimfæra upp 

á Evrópusambandið, svo dæmi sé tekið. Hvert ríki hefur gengið í ESB til að hámarka sinn 

hagnað. Ef upp koma samningar og samþykktir sem ríki telja að falli ekki að öllu leyti að 

sínum hagsmunum reyna viðkomandi ríki að komast undan viðkomandi samning
20

. Dæmi um 

það er Bretland sem hvorki staðfesti Schengen samþykktina né Maastricht sáttmálann á sínum 

tíma. 

Sögulegar stofnanakenningar ganga í stuttu máli út á það að val aðila í alþjóðakerfinu 

fer að miklu leyti eftir því hvað var valið áður. Góð líking í þessu tilliti eru trjágreinar. Ef ríki 

velur einhverja ákveðna leið er rökréttast fyrir ríki að fylgja eftir því vali, þ.e. að fikra sig 

áfram eftir sömu trjágrein og velja í samræmi við fyrri ákvarðanir. Hægt er að „hoppa á milli“ 

greina en slíkt er oft á tíðum mun kostnaðarsamara en að fylgja þeirri grein sem valin var í 

byrjun
21

. 

Bæði stofnanakenningarnar og realisminn hafa átt vinsældum að fagna á ólíkum 

tímum. Stofnanakenningar í einhverri mynd voru áhrifamiklar á árunum fyrir seinni 

heimsstyrjöld en realisminn varð áhrifamesta kenningin í kalda stríðinu. Enn er rígur á milli 

fræðimanna sem aðhyllast hvora stefnu fyrir sig. Realistar halda því fram að ríki taki þátt í 

alþjóðasamvinnu og stofnunum svo lengi sem það hentar þeim sjálfum
22

. Frakkland hefur 

mikið notast við nálgun frjálslyndra stofanankenninga í nærumhverfi sínu, en frekar reitt sig á 

realískar nálganir eftir því sem fjær dregur frá heimaslóðum. Í stuttu máli, þá hafa Frakkar 

notað stofnanakenningarnar innan um jafningja í efnahagslegum og hernaðarlegum styrk, eins 

                                                 
16

 Mingst, Karen A. 2008. Essentials of International relations. Bls 62. 
17

 Mingst, Karen A. 2008. Essentials of International relations. Bls 63 
18

 Scmidht, Vivien A.. 2010. Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive 

istitutionalism as the „fourth institutionalism. 
19

 Scmidht, Vivien A.. 2010. Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive 

istitutionalism as the „fourth institutionalism. 
20

 Hix, Simon. 2007. Europscepticisim as Anti-Centralization. A Rational Choice Institutionalist Perspective. 
21

 Pollack, Mark A.. 2009. The New Institutionalism and European Integration. 
22

 Acharia, Amitva. 1999. Realism, Institutionalism and the Asian Economic crisis. 
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og í ESB og á vettvangi G20 en þeir hafa svo skipt yfir í meiri realíska nálgun í málefnum 

Afríku og Mið-Austurlanda. 

 

2.3 Constructivismi  

Hér verður kynntur til sögunnar nýjasti kenningagrunnurinn í alþjóðasamskiptum en hann 

kom fram á seinni hluta níunda áratugar 20. aldarinnar og var áberandi á tíunda áratugnum. 

Constructivisminn er mjög gagnrýninn á þær tvær kenningar sem hafa verið ráðandi síðan 

snemma á 20. öld, eða líberalisma og realisma. Constructivismi er raunar skilgreindur dálítið 

mikið út frá þessum tveimur kenningum frekar en að vera skilgreindur upp á nýtt sem 

sjálfstæður kenningagrunnur. Það má ekki skilja svo að constructivismi geti ekki staðið einn 

og sér en til að læra um hann svo vel sé þarf að vera búið að kynna sér hinar tvær 

meginkenningarnar. Constructivisminn er mun meira „fljótandi“ en hinar kenningarnar, þ.e. 

gerir mun meira ráð fyrir frávikum heldur en hinar. Til dæmis hafnar constructivisminn því að 

skilgreina hugtök eins og „fullveldi“ einhliða heldur vilja fylgismenn constructivismanns 

miklu frekar halda hugtakinu opnu. Einnig hafna constructivistar því að tilvist ríkja sé 

endalaus og einhliða barátta um völd þar sem eins ávinningur sé annars tap
23

. Það kemur fram 

mjög gott dæmi hjá Alexander Wendt sem lýsir því hvernig aukinn vígbúnaður 

Bandaríkjamanna kemur öðruvísi við Kanadamenn heldur en Kúbu en þó eru ríkin svipað 

berskjölduð gagnvart innrás frá Bandaríkjamönnum
24

. Ef realisminn réði för yrðu viðbrögð 

ríkjanna tveggja svipuð, eða þeim þætti sér ógnað. Margir constructivistar nálgast 

alþjóðasamskipti með mun fleiri breytur í huga heldur en t.d. realistar. Þannig skoða 

constructivistar menningu lands, stöðu þess í alþjóðakerfinu, hvert það stefnir og annað slíkt 

þegar þeir taka lönd til skoðunar
25

. Einnig skipta núverandi valdhafar máli sem og núverandi 

elíta í þeim löndum sem verið er að skoða.
26

 Sumir constructivistar telja að hagsmunir elítu 

lands í mennta- efnahags- og stjórnmálum séu í raun svo samtvinnaðir hagsmunum 

viðkomandi lands að ekki er hægt að skilja á milli. Þegar elítuskipti verða er einnig hægt að 

sjá fremur skarpa stefnubreytingu í hagsmunagæslu viðkomandi lands. Þannig eru margir 

þættir sem tvinnast saman þegar constructivistar leggja sitt mat á tilteknar aðstæður á milli 

tveggja ríkja. Fullveldishugtakið er það sem skilur mjög á milli realista og constructivista en 

constructivistar leggja áherslu á að fullveldið sé í sífelldri mótun og það sé ekki sama 

hugtakið og það var fyrir til dæmis heilli öld
27

. 

Constructivisminn er mjög gagnlegur í sumum tilvikum þegar verið er að greina 

aðgerðir Frakklands. Sérstaklega á það við um Mið-Austurlönd og Afríku. Í mörgum tilvikum 

hafa Frakkar brugðist ólíkt við svipuðum atburðum í mismunandi löndum. Má þar nefna að 

Mið-Afríkulýðveldið fékk að búa við stjórnleysi í dágóðan tíma áður en Frakkar sendu 

raunverulegt herlið á vettvang seint á árinu 2013. Þeir voru mun sneggri til þegar skæruliðar 

úr norðri ógnuðu stjórnvöldum í Malí. Bæði ríkin eru rík af náttúruauðlindum, bæði eru mjög 

fátæk, bæði eru fyrrum franskar nýlendur og bæði skipta svipuðu máli hernaðarlega. Hins 

vegar, það sem greindi á milli var mögulega að í Malí er mikil nærvera franskra 
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viðskiptamanna og tengsl elítunnar í Malí eru mun meiri við Frakkland en í Mið-

Afríkulýðveldinu. Ólík viðbrögð við svipuðum atburðum er því oft hægt að skýra með 

breytum sem eru ekki augljósar við fyrstu sýn. Einnig tekur constructivisminn ef til vill best á 

breytunni sem er mjúkt vald, en það er mjög lítið pláss fyrir hana í realisma. Mikið af valdi 

Frakka er einmitt í gegnum mjúkt vald fremur en hart vald.  

Þessar kenningar eru meginkenningarnar sem notaðar verða í verkefninu. 

Kenningarnar verða mátaðar við aðgerðir Frakklands á alþjóðavettvangi á þeim svæðum sem 

ritgerðin tekur til og með kenningunum verður varpað frekara ljósi á hegðun Frakklands í 

alþjóðakerfinu. 

 

2.4 Hugtakalisti 

Í ritgerðinni koma fyrir þónokkur hugtök sem gagnlegt er að skýra út strax og hafa 

skýringarnar á einum stað í stað þess að skýra hugtökin út þegar þau koma fyrir.  

Heimsvaldastefna (e. Imperialism) er stefna ríkis sem miðar að því að ná yfirráðum 

yfir öðrum ríkjum og svæðum efnahagslega og stjórnmálalega
28

. Orðið hefur fengið mjög 

niðrandi merkingu og yfirleitt notað um ríki þegar þau gerast sek um ruddalega hegðun og 

mikla yfirgangssemi gagnvart öðrum ríkjum. Samt sem áður er hugtakið mikilvægt því það 

skýrir stundum hegðun ríkja gagnvart öðrum ríkjum. Fræðimenn greinir mjög á um hvernig 

nákvæmlega eigi að skilgreina heimsvalda-stefnu. Lenín og Rósa Luxembourg vildu meina að 

heimsvaldastefna væri síðasta stigið í óheftum kapítalisma. Einkenni heimsvaldastefnu væru 

fimm. Þau eru eftirfarandi: 

 

 Áhersla á framleiðni og fjármagn nær því stigi að það knýr fram 

einokunaraðstöðu sem hefur úrslitaáhrif í efnahagslífi (þjóðar). 

 Samruni fjármagns inni í bönkum og fyrirtækjum sem verður til þess að 

skilin á milli fjármálalífs og efnahagslífs þurrkast út og báðum sviðum 

er stjórnað af sama fólkinu.  

 Útflutningur fjármagns og hrávara verður mikilvægari en útflutningur 

vara.  

 Myndun nokkurra alþjóðlegra auðhringja sem skipta efnahagslífi 

heimsins á milli sín.  

 Skipting heimsins í áhrifasvæði helstu leikenda er fullkomnuð
29

. 

 

Þessi skilgreining er alls ekki óumdeild
30

 en hún nær ágætlega yfir það sem Frakkland og 

önnur nýlenduríki stunduðu á árunum fyrir fyrri heimsstyrjöld og hegðun þeirra í 

nýlendunum.  

Hart vald (e. Hard power) er skilgreining á hernaðarlegu og efnahagslegu valdi og 

yfirráðum yfir landi. Frakkland leynir á sér í öllum þessum þáttum í augum Íslendinga sem 

þekkja ekki mjög vel til ríkisins. Allir þessir þættir eru mjög mikilvægir ríkjum sem ætla sér 

að hafa áhrif í alþjóðakerfinu. Frakkland ræður yfir landsvæði í öllum heimsálfunum og her 
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þeirra er næst dreifðasti her jarðar á eftir þeim bandaríska. Frakkland er stöðugt í 4.-6. sæti 

yfir mestu efnahagsveldi heims og nú um stundir er Frakkland sjónarmun fremra Bretlandi í 

efnahagslegu tilliti. 

Mjúkt vald (e. Soft power) er skilgreint sem öll önnur áhrif en hernaðar- og 

efnahagsleg áhrif. Ekki er nóg að líta til þátta eins og efnahagsstyrks, mannfjölda og 

hernaðarmáttar eingöngu. Það eru margs konar áhrif önnur sem koma við sögu. Má þar nefna 

tungumál, alls kyns menningarstarfsemi, menntatengsl, söguvitun og margt fleira. Því verður 

að breikka sjóndeildarhringinn og vega og meta fleira en einungis efnahagslegar og 

hernaðarlegar breytur þegar kemur að því að meta völd og áhrif Frakklands.  

Françafrique er hugtak sem fyrsti forseti Fílabeinsstrandarinnar bjó til yfir samband 

Frakklands við fyrrum nýlendur sínar í Afríku eftir sjálfstæði. Charles de Gaulle er yfirleitt 

talinn höfundur þessarar stefnu ásamt sínum fremsta ráðgjafa í málefnum Afríku, Jacques 

Foccart
31

. Françafrique var samheiti sem var notað yfir stefnu og aðgerðir Frakklands í 

Afríku. Charles de Gaulle setti fram áætlun fyrir lönd Afríku um hvernig sambandi þeirra við 

Frakkland skyldi háttað í framtíðinni eftir að sjálfstæði væri fengið. Hann setti fram þessa 

áætlun um það leyti sem franska heimsveldið var að liðast í sundur. Áætlunin náði yfir 

efnahagslega, menningarlega og hernaðarlega samvinnu, en á öllum sviðum skyldi samvinnan 

vera náin
32

. Frakkar skyldu halda um stjórn gjaldmiðla landanna og gera enn. Frakkland gerði 

margvíslega samninga um einkarétt á nýtingu auðlinda álfunnar, eins og úran í Níger og olíu í 

Kongó-Brazzaville. Á móti keypti Frakkland í sumum tilvikum hráefnin á yfirverði miðað við 

heimsmarkaðsverð. Einnig kom fram í stefnunni margvísleg aðstoð sem Frakkland skyldi 

veita sínum gömlu nýlendum. Stefnan miðaði að því að Frakkland og frönsk fyrirtæki væru 

sem oftast í forgrunni þegar kæmi að því að nýta þær auðlindir sem fyrrum nýlendurnar höfðu 

yfir að ráða. Á móti voru forsetar þessara landa og fjölskyldur þeirra aufúsugestir í Elysée höll 

í París. Frönsk stjórnvöld styrktu og viðhéldu elítu í öllum þeim löndum sem þau höfðu þetta 

áhrifavald yfir. Vegna hernaðarsamvinnunnar sem var og er við lýði innan Françafrique 

stefnunnar hefur íhlutun Frakka í innanríkismálefni fjölda Afríkulanda hvorki mætt miklum 

mótmælum frá Vesturlöndum né öðrum Afríkulöndum
33

. Þessi stefna var séð í mjög jákvæðu 

ljósi af fyrstu kynslóð ráðamanna í sjálfstæðum nýlendum Frakka í Afríku sem og í 

Frakklandi sjálfu. Hugtakið varð fjölmiðlafólki og stjórnmálamönnum mjög tamt og svo 

virtist sem báðir aðilar væru að hagnast á því sem stefnan stóð fyrir. Françafrique stefnan er 

enn í fullu gildi og lítið breytt frá því sem hún var upphaflega.  

Politique arabe var sú stefna kölluð sem Frakkland fylgdi í málefnum Mið-

Austurlanda og Norður-Afríku. Hún var mótuð eftir Súesdeiluna árið 1956. Höfundur hennar 

er Charles de Gaulle. Stefna Frakklands í Mið-Austurlöndum var náin samvinna við hin 

arabísku lönd heimshlutans og minni samvinna við Ísraela á móti. Frönsk stjórnvöld hafa 

verið meira á arabahliðinni í deilunum fyrir botni Miðjarðarhafs og verið kuldalegri við 

Ísraela heldur en flest önnur vestræn ríki frá stofnun fimmta lýðveldisins. Þessi stefna hefur 

gefið ríkinu sérstaka stöðu sem hálfgert mótvægi við áhrif Bandaríkjamanna í heimshlutanum. 

Hluti af stefnunni var að viðhalda ákveðnu valdajafnvægi í heimshlutanum og tryggja 
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Frakklandi aðgang að olíu. Einnig vildi Frakkland með þessum nánu tengslum við arabaríkin 

tryggja það að múslimskir borgarar Frakklands væru sáttir, en þeim fjölgaði mjög eftir seinni 

heimsstyrjöld og eru nú á bilinu 6-10% af heildarfjölda íbúa Frakklands. Frakkar reyndu hvað 

þeir gátu að styrkja veraldleg stjórnvöld, og þeirra fyrsta val var að mynda náin tengsl við þau 

stjórnvöld sem aðskildu alveg trú og ríki. Þar má nefna ríki eins og Túnis, Írak og Líbanon. 

Frakkland hafði umtalsvert áhrifavald í heimshlutanum, bæði pólitískt og efnahagslegt. Einnig 

mátti víða finna öflugar franskar mennta- og menningarmiðstöðvar.  De Gaulle studdi leynt 

og ljóst samtök hlutlausra ríkja og Frakkland varð aðlaðandi kostur fyrir nokkur lönd Mið-

Austurlanda sem vildu ekki gerast of handgengin Sovétmönnum en vildu hrista af sér 

engilsaxnesku löndin tvö
34

. Charles de Gaulle kynnti þessa stefnu til sögunnar í Kaíró árið 

1958 og gekk Frökkum mjög vel næstu áratugina í samstarfi við heimshlutann með þessa 

stefnu að vopni. Hins vegar, þegar Frakkland tók þátt í innrásinni í Írak árið 1990 og 

Sovétríkin hrundu beið þessi stefna þeirra algert skipbrot. Áhrifavald ríkisins svo gott sem 

hvarf í Mið-Austurlöndum um hríð og ekki er lengur talað um þetta hugtak nema í þátíð. 

Politique Mediterranéen heitir sú stefna sem Frakkland fylgir í málefnum 

Miðjarðarhafsins og Mið-Austurlanda í dag. Frakkland hefur löngum kallað eftir nánari 

samvinnu ríkja í kringum Miðjarðarhafið
35

. Frakkland hefur reynt að endurreisa áhrifasvæði 

sitt í Mið-Austurlöndum undir merkjum þessarar stefnu þar sem politique arabe stefnan sem 

þeir fylgdu áður virðist vera úr sér gengin. Sérstaklega var Sarkozy ákafur að koma á nánari 

samvinnu ríkja Miðjarðarhafsins
36

 og var nokkuð ágengt. Sarkozy kynnti þessa sýn 

Frakklands í Kaíró árið 2007 og sáu margir það sem táknrænan gjörning, önnur og ólík nálgun 

Frakklands á Mið-Austurlönd og Miðjarðarhafssvæðið hafði tekið við af politique arabe. 

Frakkland lítur á sig sem forysturíki í þessu bandalagi með fulltingi ESB
37

. Ein af ástæðunum 

fyrir því að kólnaði svo mjög á milli Ghaddafis og ráðamanna í Elysée höll var sú að 

Ghaddafi mætti ekki á stofnfund bandalagsins árið 2008, einn leiðtoga af Maghreb svæðinu. 

Frakkar sjá Miðjarðarhafið sem sitt áhrifasvæði hvort sem það er á hernaðar- efnahags- eða 

pólitíska sviðinu og hafa gert lengi. Þeir hafa nokkuð fyrir sér í því þar sem ítök þeirra í 

Norður-Afríku eru mikil á öllum sviðum og tengsl Frakka við ríki eins og Líbanon og 

Grikkland eru talsvert mikil. Svo mikil eru tengsl Frakklands við Grikkland að ríkið er 

meðlimur í La francophonie.  

Laïcité er hugtak í frönsku sem er notað yfir hinn algjöra aðskilnað ríkis og trúar. Trú 

á heima í einkarýminu, ekki í hinu opinbera rými og er sú skipting sérstaklega skýr í 

Frakklandi og stendur á gömlum merg. Fyrstu hugmyndirnar þar að lútandi komu fram í 

frönsku byltingunni og lögformlegur aðskilnaður ríkis og kirkju varð að veruleika árið 1905. 

Frakkland hefur lagt áherslu á að styðja við ríki sem aðhyllast svipað Laïcité og hefur að sama 
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skapi reynt að sneiða hjá ríkjum þar sem trú er snar þáttur í stjórn ríkis. Sérstaklega á þetta við 

um Mið-Austurlönd.  

Le pré carré er hugtak sem er notað yfir áhrifasvæði Frakklands í Afríku. Það þýðir 

bókstaflega „bakgarðurinn“ á íslensku. Frakkar litu á sínar nýlendur í Afríku allri sem sitt 

svæði þar sem þeir höfðu meiri rétt en aðrir á starfa. Frakkar tengdu þetta hugtak einnig við 

öryggissjónarmið í Norður-Afríku og þetta áhrifasvæði Frakklands var og er að nokkru leyti 

virt af öðrum ríkjum
38

. Þýðingunni „áhrifasvæði“ (e. Sphere of influence) var hafnað þar sem 

hún þótti ekki nægilega nákvæm yfir franskt áhrifasvæði í Afríku. Því verður notast við le pré 

carré í ritgerðinni þar sem í því felst dýpra samband en hefðbundið áhrifasvæði ríkis. 

La francophonie er samstarfsvettvangur ríkja þar sem franska hefur vægi sem 

tungumál. Þessi vettvangur hefur þróast frá því að vera samstarfsvettvangur sem ýtir undir og 

styrkir notkun frönsku í heiminum yfir í að vera stofnun á sviði menningar- menntunar- lista 

og viðskipta- og íþróttatengsla. Löndin sem nú eru í la francophonie eru 56, fjórum fleiri en í 

breska samveldinu. Nokkur lönd til viðbótar eru áheyrnarfulltrúar án þess að vera meðlimir. 

Helsta samsvörunin við la francophonie er breska samveldið. Stofnuninni var ekki ætlað að 

vera það fyrst í stað en hefur þróast þannig. Mjög misjafnt er hversu mikið vægi franska sem 

tungumál hefur innan ríkja stofnunarinnar. Aðildarríkin eru allt frá því að vera alfrönsk eins 

og Frakkland og Mónakó niður í að vera ríki þar sem franska er víða kennd sem þriðja mál, 

eins og Grikkland og Ísrael og allt þar á milli. Einnig eru einstök héruð einnig meðlimir en 

yfirleitt eru viðkomandi ríki einnig meðlimir. Sem dæmi má nefna að Quebec í Kanada og 

Vallónía í Belgíu eru sjálfstæðir meðlimir, en Belgía og Kanada eru einnig meðlimir. 

Stofnunin er orðin það mikilvæg að hún er orðin að sjálfstæðu þrýstiafli í 

alþjóðasamfélaginu. Síðastliðinn áratug hefur fjórum ríkjum Afríku verið vikið úr 

samtökunum á einum eða öðrum tíma vegna valdarána. Þetta eru Gínea-Bissá, Máritanía, 

Malí og Mið-Afríkulýðveldið. Eitt ríki, Gambía, sagði sig beinlínis úr breska samveldinu og 

vill ganga í la francophonie en yfirleitt eru ríki sem hafa hagsmuna að gæta í „hinni“ 

tungumálablokkinni í hvorum tveggja samtökunum. Þannig eru Rúanda, Mósambik og Gana 

bæði í breska samveldinu og la francophonie ásamt ríkjum sem hafa á einum eða öðrum tíma 

verið nýlendur bæði Frakklands og Bretlands. 
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3 Franska heimsveldið í fortíð og nútíð 

Frakkland hefur verið stórveldi í Evrópu síðan snemma á miðöldum þegar það varð sérstakt 

ríki. Ólíkt Ítalíu og Þýskalandi var Frakkland alltaf eitt ríki þótt ýmsir aðalsmenn hafi ráðið 

mjög miklu á sínum svæðum á ólíkum tímum. Frakkland hefur ekki alltaf haft sömu 

landamæri og þau sem nú eru við lýði, mörg landamærahéruð hafa verið undir yfirráðum 

nágranna eða sérstök ríki
39

. Þróun Frakklands var raunar þveröfug við þróun Þýskalands og 

Ítalíu. Frakkland varð fyrst til sem ríki, um eða fyrir árið 1000. Löngu seinna, við upphaf 

nítjándu aldar, var unnið markvisst að því að mynda einingu á meðal þeirra sem bjuggu innan 

landamæra Frakklands. Þetta var strax eftir frönsku byltinguna, en hugmyndir byltingarsinna 

gengu öðrum þræði út á að þjóðir skyldu stjórna sínu ríki. Eftir byltinguna, þegar Frakkar fóru 

að reisa menntakerfi í ríkinu, kom í ljós að einungis 19% Frakka talaði frönsku. Afgangurinn 

talaði staðbundnar mállýskur og tungumál
40

. Því var ekki um það að ræða að allir íbúar 

Frakklands litu sjálfkrafa á sig sem Frakka þegar umrót byltingarinnar var um garð gengið. Af 

þessum sökum sverja Frakkar frekar hollustueið við hugmyndir byltingarinnar um frelsi, 

jafnrétti og bræðralag, og við Lýðveldið, sem alltaf er skrifað með stórum staf í frönsku, 

frekar en við fósturjörð. Þjóðernishugmyndir Frakka eru aðeins öðruvísi en til dæmis 

germanskra þjóða norðar í Evrópu. Í Frakklandi er litið svo á að þjóðerni sé val en ekki 

meðfætt
41

. Ítalir og Þjóðverjar höfðu aftur á móti þá mynd af sér á nítjándu öld að þeir væru 

ein þjóð í nokkrum ríkjum og unnu svo að því að sameina hin ýmsu ríki með það að markmiði 

að sameina þjóð í ríki.  

Frönskum konungum tókst mjög snemma að koma á einveldi sem þróaðist þannig að 

konungur varð alvaldur í sínu ríki. Frakkakonungar fóru þá leið að halda stóra og mikla hirð 

og skylda aðalsmenn til að vera við hana hluta úr ári. Það dró úr áhrifum þeirra heima í héraði 

þar sem þeir dvöldu langdvölum i París eða Versölum. Einnig kostaði það fjárútlát að vera við 

hirðina sem veikti aðalsmennina fjárhagslega, en styrkti konunginn. Þessi siður var kominn á 

þegar árið 1650 þegar Loðvík XIV kom til ríkis. 

Á þessu tímabili styrktu aðalsmenn oft listamenn og rithöfunda. Margir evrópskir 

listamenn komu til Frakklands á tímabilum eða alkomnir vegna þess að einhver aðalsmaður 

tók þá undir sinn verndarvæng. Má þar nefna Chopin, Lizst, Leonardo da Vinci og fleiri. Vera 

þessarra listamanna við frönsku hirðina styrkti Frakkland mjög á menningarsviðinu gagnvart 

öðrum þjóðum
42

. 

Tungumál hirða í Evrópu varð franska, rússneska hirðin talaði frönsku sín á milli fram 

á 20. öld og franskir hönnuðir og áhrif varð það fínasta sem hægt var að hugsa sér. Hirðir 

Evrópu fylgdu á eftir og því varð „franskt“ samnefnari fyrir lúxus, fágun, herramennsku og 

menntun á öllum sviðum. Hirðir Evrópu skiptu miklu máli á öldunum fyrir tuttugustu öldina, 

og fram eftir þeirri öld sömuleiðis. Þær voru valdamiðstöðvar ríkja í efnahagslegu og 

menningarlegu tilliti og höfðu einnig gríðarlegt áhrifavald. Á sama tíma var Frakkland 

stórveldi í Evrópu. Á meðan nágrannarnir voru sundraðir í smærri ríki með veiku 

miðstjórnarvaldi
43

 var Frakkland eitt ríki með sterku einveldi. Því var það ekki bara á sviði 
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munaðar sem Frakkar voru í fremstu röð, heldur einnig hernaðarlega og efnahagslega. Svo 

sterkt var franska veldið á löngu tímabili að þrátt fyrir byltingu og innanlandsófrið í tæpan 

áratug í kringum frönsku byltinguna tókst engum útlendum her að ráðast inn í og sigra 

Frakkland fyrr en árið 1814, þegar Napóleon hafði veikt franska herinn mjög með innrás í 

Rússland. Frakkland leiddi vagninn þegar kom að því að brjóta niður lénsskipulag í Evrópu 

og koma á einveldi, og einnig þegar kom að því að skipta út einveldi fyrir lýðræði
44

. 

Eins og áður sagði varð Frakkland stórveldi í Evrópu mjög snemma á miðöldum. Á 

nítjándu öld lögðu herir Napóleons undir sig Evrópu og náðu alla leið til Rússlands. Það veldi 

stóð þó stutt en þrátt fyrir það festu franska og franskar munaðarvörur sig í sessi sem leiðandi 

í Austur-Evrópu og heiminum öllum
45

. Milliríkjamálið varð franska, franska varð mál 

sendiráða og prúðmannleg framkoma og fágun varð tengd við Frakka.  

Frakkland varð tvisvar sinnum nýlenduveldi. Á fyrra nýlenduskeiði sínu komst ríkið 

yfir stóran hluta af Norður-Ameríku, Haítí og fleiri eyjar í Mið-Ameríku og Guyana í Suður-

Ameríku. Í Asíu náði ríkið til sín austurhelmingnum af núverandi Indlandi og á 

siglingaleiðinni þangað náðu Frakkar nokkrum eyjum eins og Máritíus, La Reunion, Mayotte 

og Madagaskar. Þó virtust þeir ekki eins áhugasamir á þessum tíma um nýlendur sínar og 

Bretar. Líklega skýringu á því má telja að landrými í Frakklandi var mun meira en í Bretlandi 

og því var ekki eins mikill þrýstingur á útflutning fólks í Frakklandi og í Bretlandi. Einnig 

voru stjórnvöld í Frakklandi upptekin af stjórnmálum í Evrópu og horfðu frekar þangað en til 

nýlendanna. Þetta sést best á því að Frakkland seldi svæði sem spannaði frá Louisiana í suðri 

til núverandi landamæra Bandaríkjanna og Kanada í norðri til nýstofnaðra Bandaríkja seint á 

átjándu öld fyrir fremur lítið fé. Stuttu eftir sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjamanna árið 

1776 gerðu Frakkar byltingu sem spratt upp af svipuðum hugmyndum og bandaríska 

lýðveldið byggði á. Þó var einn reginmunur á byltingunum tveimur. Frakkar gerðu uppreisn 

gegn kirkjunni og óheftu frelsi hinna ríku og byggðu sínar lýðveldishugmyndir á því. 

Bandaríkjamenn hins vegar inngreyptu Guð og kapítalisma í sínar lýðveldishugmyndir. Það 

má segja að í þessum grundvallarmun á hugmyndum um lýðveldið megi finna muninn á 

frönsku þjóðfélagi og bandarísku
46

. 

Frakkland tapaði þessu veldi eftir róstur byltingarinnar í lok átjándu aldar. Við tók 

Napóleonstíminn þar sem Napóleon var upptekinn af því að leggja undir sig Evrópu. Þegar 

Napóleon var komið frá völdum árið 1815 skilaði Bretland nokkrum svæðum aftur til 

Frakklands. Það voru Guyana og eyjarnar í Karíbahafi, eyjarnar á Indlandshafi að Máritíus 

undanskilinni og tvær borgir á Indlandi. Á þessum tíma komu fram fyrstu spádómarnir um að 

Frakkland væri „búið að vera“ sem veldi
47

. 
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Frakkland fór aftur af stað tuttugu 

árum seinna. Í þeirri bylgju náði ríkið Alsír 

til sín árið 1830. Stuttu seinna náði ríkið 

yfirráðum yfir Marokkó, Túnis, Senegal og 

var áhrifamikið í Egyptalandi ásamt 

Bretlandi. Á áratugunum sem fylgdu á eftir 

náði Frakkland yfirráðum yfir stórum 

hlutum í Vestur- og Mið-Afríku ásamt svæði 

í Indókína. Ríkið náði yfirráðum yfir nokkrum 

eyjaklösum á Kyrrahafi og kom sér upp 

áhrifasvæðum í suðurhluta Kína sem nutu 

svipaðrar stöðu og Hong Kong og Makao.  

Á hátindi veldisins sem Frakkar kölluðu l‘empire colonial francais eða franska 

heimsveldið, þá réð Frakkland yfir öllu ofangreindu landsvæði ásamt Sýrlandi og Líbanon. 

Það var á árunum milli heimsstyrjaldanna tveggja. Frakkland var seint á nítjándu öld og 

snemma á þeirri tuttugustu annað stærsta nýlenduveldið í heiminum á eftir Bretlandi. 

Nýlendur þessarra tveggja nýlenduvelda fengu sjálfstæði á svipuðum tíma og bæði veldin, 

Frakkland og Bretland hafa að nokkru haldið sínu striki sem efnahagsveldi. Bæði eru þau á 

meðal þeirra átta ríkja í heiminum sem framleiða mest, Frakkland í fimmta sæti og Bretland í 

því sjötta þótt ekki muni miklu þar á.  

Frakkland í dag samanstendur af Frakklandi, fimmhyrningnum í Evrópu, Korsíku í 

Miðjarðarhafi og nokkrum smærri eyjum í kringum landið. Til viðbótar við hið eiginlega 

Frakkland tilheyra Frakklandi svokallaðar útsjávarsýslur eða départments d‘outre mer. Þessi 

svæði eru í Suður- og Mið-Ameríku og á Indlandshafi. Þau eru: 

 Guyana í Suður-Ameríku 

 Martinique í Karíbahafi 

 Guadeloupe í Karíbahafi 

 Mayotte í Indlandshafi 

 La Réunion í Indlandshafi. 

Þessi svæði hafa stöðu sýslu eða départment í Frakklandi, en Frakkland sjálft er skipt upp í 96 

slíkar sýslur og 24 fylki eða region. Ofantalin svæði nota evruna og eru í ESB enda talin sem 

hlutar Frakklands. 

Fyrir utan þessi svæði ráða Frakkar nokkrum eyjum en þau svæði hafa ekki stöðu 

sýslu innan Frakklands. Staða þessara svæða er misjöfn innan Frakklands og það stærsta, 

Nýja-Kaledónía í Kyrrahafi er að taka upp eigin gjaldmiðil og mun mögulega fá sjálfstæði 

eftir nokkra áratugi. En svæðin sem Frakkar stjórna í öðrum heimshlutum eru eftirfarandi: 

 Franska-Pólynesía í Kyrrahafi 

 Wallis & Futuna í Kyrrahafi 

 Nýja-Kaledónía í Kyrrahafi 

 St. Martin og St. Barthélemy í Karíbahafi 

 Franska Antartíka á Suðurskautslandinu 

 St Pierre og Miquelon í Atlantshafi. 

Mynd 1. 

Franska nýlenduveldið. Ljósblái hlutinn eru nýlendur 

í fyrra nýlenduveldinu, dökkblái hlutinn eru svæði 

sem voru franskar nýlendur í seinni heimsstyrjöld. 
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Öll þessi svæði nema Guyana og Antartíka eru eyjar. Með þessum eyjafjölda sem er dreifður 

svona víða um heiminn ráða Frakkar yfir stærstu efnahagslögsögu í heimi. Mörg svæðin hafa 

átt kost á sjálfstæði en hafa hafnað því og kosið áframhaldandi samband við Frakkland
48

. 

Það er athyglisvert að Frakkar stjórna einhverjum svæðum í öllum heimsálfunum 

ennþá árið 2014 þó að sum svæðin séu mjög smá. Í Frakklandi búa um 65 milljónir manna á 

móti 64 milljónum í Bretlandi
49

. 

 

3.1 Frakkland og pólitík á 20. öld 

Eitt mesta blómaskeið franskra áhrifa í heiminum var á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar. 

Frakkland var á þessum tíma mjög virkur þátttakandi í alþjóðakerfinu. Ríkið fékk því 

framgengt eftir fyrri heimsstyrjöld í gegnum Þjóðabandalagið að Frakkland og Bretland yrðu 

„verndarar“ svæða sem áður heyrðu undir Ottómanaveldið. Á þessum tíma var hægt að tala 

um tvö veldi í heiminum, Bretland og Frakkland. Bandaríkin á þessum tíma fylgdu ákveðinni 

einangrunarstefnu og skiptu sér yfirleitt ekki af málefnum í fjarlægum heimshlutum með 

ákveðnum undantekningum. Önnur veldi, eins og Þýskaland, Rússland, Kína og Tyrkland  

voru í sárum eftir fyrri heimsstyrjöldina. Því réðu Bretland og Frakkland nokkurn veginn því 

sem þau vildu ráða á tímabilinu á milli stríða. 

Í seinni heimsstyrjöldinni var Frakkland sjálft hernumið og hinar ýmsu nýlendur þeirra 

voru hersetnar af öðrum ríkjum. Sú staðreynd er ef til vill mesta áfall sem sjálfsmynd 

Frakklands sem ríkis hefur fengið
50

. Frjálsir Frakkar voru í skrítinni stöðu í seinni 

heimsstyrjöldinni. Ólíkt útlagastjórnum annarra ríkja Vestur-Evrópu sem sátu í London höfðu 

Charles de Gaulle og hans menn ekki lýðræðislegt umboð fyrir stjórn Frakklands. Sú stjórn 

sat í Vichy og stjórnaði hluta Frakklands með samþykki Þjóðverja. Bandamenn greindi á um 

hvernig ætti að koma fram við de Gaulle og var sá ágreiningur þvert á ríkjalínur. Roosevelt 

Bandaríkjaforseti var ekki hrifinn af honum en Eisenhower hafði feikilegt álit á honum. Bretar 

studdu hann að sumu leyti, en ekki öllu. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar, var samband 

Bandaríkjanna og Charles de Gaulles mjög stirt
51

. Bandaríkin tilnefndu annan hershöfðingja 

við hlið de Gaulles sem átti að vera einskonar meðstjórnandi. De Gaulle ýtti honum mjög 

fljótlega af sviðinu og varð einn hershöfðingi frjálsra Frakka með stuðningi Bretlands. De 

Gaulle var mjög umhugað um að komið væri fram við Frakka sem fullgilda Bandamenn í 

seinni heimsstyrjöldinni. Hann hafði eitthvað fyrir sér í því, Frakkland réði yfir fremur stórum 

her í nýlendunum sem féll aldrei í hendur Þýskalands. Þessi herafli skipti umtalsverðu máli 

þegar kom að frelsun Evrópu. En Bandaríkin höfðu varann á sér í sambandi við de Gaulle og 

komu ekki fram við hann sem jafningja fyrr en búið var að frelsa Frakkland og de Gaulle 

orðinn forseti lýðveldisins
52

. Hann fékk ekki að vera með í landtökunni í Normandie, á D-

deginum og kom ekki nálægt Jalta ráðstefnunni. Hins vegar fékk hann og hans hersveitir að 

frelsa París, sem var móralskt mjög uppörvandi fyrir Frakka.  

Strax eftir heimsstyrjöld reyndi de Gaulle að breyta sambandi nýlendanna við 

Frakkland áður en hann settist í helgan stein árið 1945. Markmið hans var að halda 
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heimsveldinu saman í einhverri mynd en hann gerði sér grein fyrir því að ekki var hægt að 

halda áfram þar sem frá var horfið fyrir stríð. Fyrir því var lítill vilji í nýlendunum. Sýrland og 

Líbanon höfðu verið hersetin af Bretum í stríðinu og fengu sjálfstæði fyrir 1950. Indó-Kína 

nýlendurnar þrjár með Víetnam í broddi fylkingar höfðu verið hersetnar af Japönum. Þar hafði 

markvissum skæruhernaði verið haldið úti gegn Japönum og vildu foringjar skæruliða ganga 

alla leið og fá sjálfstæði. Það fékkst eftir nokkuð hörð átök um miðjan sjötta áratuginn. 

Sömuleiðis sættu Alsíringar sig ekki við sambandið við Frakkland lengur. Þar hafði lengi 

viðgengist að meirihluti Alsíringa var réttlaus innan landsins, en minnihluti landsmanna hafði 

borgarleg réttindi eins og þau tíðkuðust í Frakklandi. Þar brutust út átök milli fylkinga sem 

skiptust í fylgjandi sjálfstæði og andvíg. Þessi átök stigmögnuðust frá miðjum sjötta 

áratugnum uns þau urðu að hreinu borgarastríði
53

. Þessi átök lituðust mjög af 

grimmdarverkum á báða bóga og franski herinn blandaðist inn í átökin. 

Nokkur ár liðu frá seinni heimsstyrjöld þangað til innviðir ríkisins voru komnir í lag. 

Allt þetta reyndi mjög á ríkið og þingið reyndist ófært um að stjórna af þeim myndugleik sem 

þurfti til að fleyta landinu í gegnum þessa erfiðleika. Tuttugu og sex stjórnir komu og fóru frá 

stríðslokum til 1958 þegar ringulreiðin náði ákveðnu hámarki
54

. Nokkrar sveitir franska 

hersins hættu þá að hlýða fyrirskipunum frá París. Þá höfðu mörg og misvísandi skilaboð 

borist um hvernig ætti að haga hernaðaraðgerðum í Alsír og nokkrar sveitir fengu nóg. Því 

virtist sem valdarán hersins í Frakklandi væri raunverulegur möguleiki
55

. 

Þá var Charles de Gaulle kallaður til
56

. Gömlu bandamenn hans úr stríðinu voru ekki 

hrifnir og óttuðust mjög að de Gaulle gerðist einræðisherra yfir Frakklandi. De Gaulle gaf 

hins vegar lítið fyrir þær vangaveltur. Hann leiddi hóp sem breytti stjórnarskránni á þann veg 

að horfið var frá sterku þingræði og forsetaræði var komið á. Forsetinn hefði mjög mikið vald 

í utanríkis- og varnarmálum. De Gaulle gerði einnig mikilvæga breytingu á sambandi gömlu 

nýlendanna við Frakkland. Sú breyting gerði ráð fyrir sjálfstæði innan tveggja ára en mjög 

náinni samvinnu við Frakkland á flestum sviðum. Þessi stefna hlaut nafnið Françafrique í 

málefnum Afríku og politique arabe í málefnum Mið-Austurlanda. Þarna var líka að finna 

ákveðna málamiðlunartillögu í Alsírdeilunni. 

Stjórnarskráin var samþykkt, de Gaulle var kosinn forseti og fimmta franska lýðveldið 

leysti það fjórða af hólmi. Þegar miklar breytingar hafa verið gerðar á stjórnskipaninni í 

Frakklandi hafa lýðveldin tekið við hvert af öðru í númeraröð eða lýðveldin tekið við af 

konungs- eða keisaraveldi.  

Þessi lausn kom þó of seint fyrir Alsír. Skaðinn þar var skeður og fengu Alsíringar 

sjálfstæði árið 1962 og æ síðan hefur samband landanna verið mjög sérstakt. Strax eftir 

sambandsslitin flúðu yfir milljón Alsírbúa til Frakklands. Um var að ræða innflytjendur frá 

Frakklandi af fyrstu til þriðju kynslóð, og Alsíringa sem studdu Frakka. Þessir innflytjendur 

voru og eru kallaðir pieds-noirs eða svartfætlingar. Stór hluti þeirra settist að á 

strandlengjunni frá Marseille til ítölsku landamæranna og eru í dag merkilegur pólitískur 

                                                 
53

 Winchester, Hilary P.M.. 1993. Contemporary France. Bls. 238 
54

 Berger, Suzanne. 2007. Decline or Renewal: France and the Hoffman Paradigm. 
55

 Behr, Timo. 2009. France, Germany and Europe's Middle East Dilemma: The Impact of National Foreign 

Policy Traditions on Europe's Middle East Policy. 
56

 Behr, Timo. 2009. France, Germany and Europe's Middle East Dilemma: The Impact of National Foreign 

Policy Traditions on Europe's Middle East Policy. 



  

27 

 

þrýstihópur, en Front Nationale, hægri flokkur Le Pen mæðginanna þiggur mikinn stuðning 

frá þessum hópi og afkomendum þeirra
57

.  

De Gaulle var forseti til ársins 1969. Hann kom af stað mörgum verkefnum í 

Frakklandi og vildi veg Frakklands sem mestan. Hann var mjög upptekinn af því að reisa við 

fyrri grandeur Frakklands
58

. Slæmar þýðingar á þessu hugtaki væri „dýrð“ eða „mikilleiki“ en 

franska hugtakið er nógu gagnsætt til að það geti staðið eitt og sér. De Gaulle kom Frakklandi 

í klúbb kjarnorkuvelda heimsins seint á sjötta áratugnum, og með miklum ríkisstuðningi varð 

landið enn á ný eitt af leiðandi iðnaðarveldum heimsins. Kommúnistar urðu áhrifamikið afl í 

Frakklandi eftir seinni heimsstyrjöld. Af því leiddi að Frakkland átti og rak fyrirtæki í mun 

meira mæli heldur en löndin í kring og efnahagskerfið þar var því örlítið frábrugðið á sumum 

sviðum
59

. Verkalýðsfélög voru og eru mjög sterk og réttindi vinnandi stétta eru mikil. 

Þetta ásamt því að Frakklandi gekk mjög vel efnahagslega á de Gaulle árunum varð til 

þess að Frakkland varð annað eftirsóttasta land fyrir innflytjendur í heiminum. Það skapaði 

svo viss vandamál seinna meir en styrktu líka samband Frakklands við fyrrum nýlendurnar 

því flestir innflytjendurnir komu þaðan. 

Forsetatíð de Gaulles hlaut fremur snautlegan endi. Árið 1968 risu stúdentar í París 

upp og mótmæltu stöðnuðu skólakerfi. Mikil harka Parísarlögreglunnar olli því að 

verkalýðsfélög á landsvísu hófu samúðarverkfall með háskólastúdentum og óeirðir brutust út. 

De Gaulle flúði í franska herstöð í Þýskalandi og var þar með búinn að vera þó að mótmælin 

og óeirðirnar hefðu lognast út af jafn skyndilega og þær hófust. 

Stúdentamótmælin 1968, Indókína stríðið 1954-56, Alsírstríðið 1958-1962 og 

upplausn franska heimsveldisins á þessum tíma náði að fela þrjátíu ára tímabil gífurlegra 

efnahagslegra og þjóðfélagslegra framfara í Frakklandi. Tímabilið hefur verið kallað les trente 

gloriouses, hin þrjátíu dýrðlegu ár
60

. 

Næstu tveir forsetar á eftir komu úr röðum hægrimanna eins og de Gaulle. Þeir fylgdu 

svipaðri línu og hann. En árið 1981 kaus Frakkland sér fyrrum kommúnista fyrir forseta. Það 

voru mikil tíðindi á þeim tíma sem Margareth Thatcher og Ronald Reagan voru við völd í 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Mitterrand fór líka allt aðra leið en þau. Á meðan þau voru í óða 

önn að selja ríkisfyrirtæki og hækka skatta þjóðnýtti Mitterrand banka og lækkaði 

eftirlaunaaldur. Skattar voru hækkaðir og öryggi launamanna var aukið með erfiðari 

uppsögnum og meiri fríðindum. Svo árið 1994 kom aftur til valda hægrisinnaður forseti, 

Chirac. Mestanpart af hans valdatíð var Bretlandi stjórnað af Verkamannaflokknum og Bill 

Clinton var í Hvíta húsinu. Það ríkti ekki pólitískur samhljómur með leiðtogum Bretlands, 

Frakklands og Bandaríkjanna fyrr en Sarkozy var kjörinn forseti árið 2007.  

Samband landanna tveggja, Bandaríkjanna og Frakklands er mjög flókið. Frakkland er 

elsti bandamaður Bandaríkjanna en langt frá því sá nánasti
61

. Ríkin tvö hafa aldrei átt í beinu 

stríði en hugmyndafræðilega eru löndin mjög ólík og hafa lengi verið. Ronald Reagan var 

einn frjálshyggjusinnaðasti forseti Bandaríkjanna á seinni tímum. Á meðan sat Francois 

Mitterrand í Elysée höll í París, en hann var fyrrum kommúnisti sem þjóðnýtti fyrirtæki á 
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sama tíma og handan Ermarsundsins var Margareth Thatcher, hugmyndafræðilegur 

bandamaður Reagans, að selja og loka breskum ríkisfyrirtækjum. 

Pólitík Frakklands einkenndist framan af af heimsvaldastefnu. Ríkið reyndi að ná 

yfirráðum yfir eins miklu landi og mögulegt var snemma á tuttugustu öldinni. Eftir seinna 

stríð reyndu stjórnvöld í Frakklandi að halda óbreyttum kúrs en gerðu sér grein fyrir að það 

væri ekki hægt. Styrkleikahlutföll höfðu breyst verulega og nú voru Sovétríkin og Bandaríkin 

sterku leikendurnir á sviði alþjóðastjórnmála. Það kostaði Frakkland nokkur átök að skipta um 

gír í alþjóðastjórnmálunum
62

. Eins og áður sagði lagði Charles de Gaulle til nýtt samband á 

milli nýlendanna og Frakklands strax eftir seinni heimsstyrjöld til að halda veldinu saman. 

Það gekk hins vegar ekki í fyrstu atrennu og Frakkland háði tvö stríð til að viðhalda sínu 

heimsveldi – og tapaði. Sú aðgerð ber með sér mjög sterkan heimsvaldasinnablæ þar sem átti 

að nota hart vald til að viðhalda þeirri stöðu sem Frakkland hafði haft á millistríðsárunum. Þar 

sem það gekk ekki eftir skipti Frakkland um kúrs og aðgerðir stjórnvalda fimmta lýðveldisins 

hefur mátt flokka jöfnum höndum í þrjár stefnur. Realisma, frjálslyndar stofnanakenningar og 

constructivisma. 

Nálgun Frakklands á stjórnmál innan Evrópu markaðist af frjálslyndum 

stofnanakenningum. Hins vegar er nálgunin komin til af realískum viðhorfum. Charles de 

Gaulle taldi útséð að Frakkland yrði nokkru sinni heimsveldi aftur eitt og sér. Til þess var það 

of veiklað og Sovétríkin og Bandaríkin of öflug. Charles de Gaulle sá að innan sameinaðrar 

Evrópu gæti Frakkland viðhaldið og eflt áhrif sín í heiminum. Hegðun Frakklands innan 

Evrópusambandsins frá stofnun hefur markast af stofnanakenningum. Það hefur haft sínu 

fram í gegnum stofnanir sambandsins. Yfirleitt aldrei með yfirgangi við önnur ríki heldur með 

samningum.  

Viðbrögð Frakklands við krísum og breytingum innan sambandsins hafa flest borið 

keim af stofnanakenningum. Frakkland vildi ekki Bretland inn í sambandið vegna þess að 

stjórnvöld töldu að Bretland yrði eins konar útsendari Bandaríkjanna þar inni en 

Evrópusambandið var af hálfu Frakklands stofnað öðrum þræði til að vera til mótvægis við 

aukið vald Bandaríkjamanna. Önnur skýring á þessari tregðu Frakklands til að hleypa 

Bretlandi inn í sambandið gæti líka verið að þar var komið annað svo til jafn öflugt evrópskt 

ríki inn í sambandið sem keppti að svipuðum markmiðum og Frakkland. M.ö.o. Bretland var 

of líkt Frakklandi á mörgum sviðum og Frakkland hugsaði sér sambandið í upphafi sem tæki 

til að auka á ný grandeur  Frakklands, ekki Bretlands.  

Realísk nálgun hefði verið að ýta á Bretland að ganga í sambandið og reyna að fá 

Bretland til að horfa meira til Evrópu og frá Bandaríkjunum til að styrkja Evrópu sem þriðja 

aflið í heiminum. Hins vegar hafði tvíeykið Bretland/Bandaríkin á þessum tíma hafnað 

tilboðum Frakklands um nánari samvinnu á hernaðarsviðinu og Bandaríkin höfðu snuprað 

Frakkland á opinberum vettvangi vegna framgöngu franska hersins í Alsírdeilunni eins og 

nánar verður vikið að síðar. Því má skýra þessa tregðu franskra stjórnvalda við að hleypa 

Bretlandi inn í sambandið með constructivískum kenningum, það lá meira undir en franskur 

hroki og móðgunargirni.  
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3.2 Franskt efnahagslíf 

Hér verður farið yfir hvers Frakkland er megnugt á efnahagssviðinu og tölulegar upplýsingar 

kynntar til sögunnar. Hér verður farið í samanburð við engilsaxnesku ríkin tvö þegar það á 

við. Frakkland tók seinna þátt í iðnbyltingunni heldur en þeirra helstu samkeppnisaðilar, 

Bretland
63

. Nokkrar ástæður eru fyrir því en þeirra helstar eru að Frakkland er mun strjálbýlla 

en Bretland og hlutfallið á milli dreifbýlis og þéttbýlis var dreifbýlinu mun meira í vil í 

Frakklandi en Bretlandi. Þegar Frakkland tók við sér varð ríkið framarlega í allskyns iðnaði 

og Frakkar urðu leiðandi á vísindasviði. Má þar nefna flugið, en fyrsta flugferðin var farin á 

frönsku landi. Frakkar tóku fyrstu ljósmyndina, gerðu fyrstu kvikmyndina
64

 og fundu leiðir til 

að nota geislavirk efni. Svona má áfram telja. Bretar voru þó ríkari en Frakkar lengi vel.  

 

3.3 „Franska leiðin“ í efnahagsstjórnun 

Þegar uppbygging Frakklands hófst fyrir alvöru eftir seinni heimsstyrjöld fór franskt 

efnahagslíf á fulla ferð. Frakkland  skaust fram úr Bretlandi í þjóðarframleiðslu árið 1955 og 

hefur æ síðan verið Bretlandi fremri, þótt gjarnan muni afar litlu á ríkjunum tveimur. 

Frakkland varð leiðandi í heiminum á sviði bílaframleiðslu, flugvélaframleiðslu, 

lestarframleiðslu svo eitthvað sé nefnt, og ennþá var ríkið mjög framarlega í framleiðslu á alls 

kyns lúxusvarningi
65

.  

Frakkland fór í ýmsu aðrar leiðir en aðrar þjóðir Vestur-Evrópu. Tvisvar gekk ríkið í 

gegnum þjóðnýtingarskeið. Það fyrra var eftir seinni heimsstyrjöld þegar ýmsar verksmiðjur 

og bankar, svo sem Renault og  Société Génerale voru þjóðnýtt
66

. Það olli ekki mótþróa 

heldur voru þetta nauðsynleg skref á þeim tíma þar sem iðnaðurinn var verulega laskaður eftir 

styrjöldina. Því notaði franska ríkið laskaða banka til að lána löskuðum fyrirtækjum fé til að 

liðka fyrir enduruppbyggingunni, sem annars hefði tekið mun lengri tíma
67

. Franska ríkið kom 

í meira mæli að atvinnulífinu en annars staðar í Vestur-Evrópu. Meira að segja fylgdi 

Frakkland fimm ára efnahagsáætlunum sem hljómar mjög svo sovéskt. Á sama tíma byggði 

ríkið upp öflugt velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi sem ítrekað lendir efst á lista yfir bestu 

heilbrigðiskerfi í heimi
68

. Það má segja að efnahagslífið hafi verið meira litað af sósíalisma en 

gengur og gerðist í Vestur-Evrópu alla tíð frá stríðslokum. Það helgast af því að kommúnistar 

hafa verið þriðja stærsta stjórnmálafylking Frakklands frá stríðslokum. Vegna þessa veruleika 

varð að taka mun meira tillit til vinstri sjónarmiða en var gert víða í Vestur-Evrópu
69

. 

Seinni þjóðnýtingarbylgjan kom eftir 1980 þegar kommúnistinn Francois Mitterrand 

var orðinn forseti. Sú bylgja var öllu umdeildari en sú fyrri af nokkrum ástæðum. Fyrir það 

fyrsta voru önnur lönd Vestur-Evrópu í ferli sem miðaði að því að losa um hömlur og minnka 

umsvif ríkisins. Þetta var á sama tíma og Margareth Thatcher og Ronald Reagan voru við völd 

í Bandaríkjunum og Bretlandi. Frakkland var sömuleiðis í sama ferli með sín fyrirtæki og 
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banka sem voru í eigu ríkisins áður en Mitterrand komst til valda
70

. Í öðru lagi var um að ræða 

hreina eignaupptöku í mörgum tilfellum, svo sem þegar Rotschild bankinn var þjóðnýttur og 

fjölskyldan fékk litlar sem engar bætur fyrir. Mitterrand hvarf svo af þessari braut eftir nokkur 

ár í embætti og þótti mörgum sem með því hefði hann viðurkennt mistök. 

Á valdatíma Mitterrands skildi skarplega í milli með Frakklandi annars vegar og 

Bretlandi og Bandaríkjanna hins vegar. Frakkland hélt áfram á braut Keynesískrar hagfræði 

og lækkaði eftirlaunaaldur og stytti vinnuvikuna. Hin ríkin tvö hurfu frá þeirri stefnu inn á 

braut nýfrjálshyggju í efnahagsmálum með umfangsmikilli sölu ríkisfyrirtækja og með því að 

losa um lög og reglugerðir á vinnumarkaðinum. Árið 1985 var svo komið að 25% fransks 

vinnuafls vann í ríkisreknum fyrirtækjum en sama tala var 12% handan Ermarsunds. Fyrir 

1980 var hlutfall beggja landa svipað, en með Mitterrand og Thatcher breyttist hlutfallið í 

báðum ríkjum, Frakkland fór uppávið en Bretland fór niðurávið
71

. 

Mitterrand hægði á því ferli sem aðrar Vestur-Evrópuþjóðir fóru í einkavæðingu á 

ríkisfyrirtækjum. Enn eru þónokkur fyrirtæki í Frakklandi í ríkiseigu, mun meira en annars 

staðar í Evrópu. Eignarhaldið er þó yfirleitt þannig að ríkið á umtalsverðan eða ráðandi hlut í 

fyrirtækjum á móti einkaaðilum. Þetta er tilfellið með Renault og aðrar bílaverksmiðjur, 

franska símann, frönsku járnbrautirnar og orkufyrirtæki
72

. Með þessu er komin upp sú skrítna 

staða í mörgum tilfellum að franska ríkið er virkur eignaraðili á öðrum fyrirtækjum annars 

staðar í heiminum. Sem dæmi má nefna að franska ríkið á umtalsverðan hlut í Renault 

bílaverksmiðjunum sem aftur á 45% hlut í Nissan bílaverksmiðjunum í Japan
73

. 

Þessi stefna hefur leitt það af sér að mikið af frönskum framleiðslufyrirtækjum eru 

ennþá frönsk og framleiða vörur í Frakklandi. Flugvélaverksmiðjur og bílaverksmiðjur má 

enn finna um allt Frakkland en slíkri starfsemi hefur að miklu leyti verið útvistað frá Bretlandi 

til annarra heimshluta. Því er franskt efnahagslíf mjög fjölbreytt. Þungaiðnaður er enn til 

staðar í Frakklandi, stálframleiðsla er til dæmis að aukast aftur eftir samdráttarskeið. Bretland 

var alltaf mun framar Frakklandi í þungaiðnaði, en stöðugur samdráttur í þessum greinum 

hefur verið í Bretlandi frá árinu 1973 á meðan Frakkland gekk í gegnum hnignunarskeið en er 

nú aftur komið upp í svipað mikla hlutdeild á stáli á heimsmarkaðinum og það hafði árið 

1973
74

 . 

Efnahagslíf Frakklands er mjög sterkt og á Frakkland fleiri fyrirtæki á listanum yfir 

500 stærstu fyrirtæki heims heldur en nokkurt annað ríki Evrópu. Mjög stór hluti af starfsemi 

þessara fyrirtækja fer fram víða um heim
75

. 

Bretland tók aftur fram úr Frakklandi efnahagslega um miðbik tíunda áratugarins. Þá 

hafði breskum efnahag verið umbylt og mikið af iðnaðarstörfum höfðu horfið úr landi. Í 

staðinn kom ýmiss konar fjármálaþjónusta, sem um skeið gerði Bretland stærra en Frakkland 

efnahagslega. En fjármálakrísan árið 2008 skaut Bretlandi langt aftur fyrir Frakkland og er 

Frakkland fremra árið 2014. Krísan hafði ekki eins mikil áhrif í Frakklandi þar sem Frakkar 

höfðu verið mjög tregir til að losa um fjármálageirann með viðlíka hætti og Bretar. Því urðu 

franskir bankar ekki eins fyrir barðinu á krísunni og breskir. Sú stefna í Frakklandi að losa 

                                                 
70

 Eck, Jean-Francois. 2009. Histoire de l‘économie francaise de la crise de 1929 á l‘euro. Bls. 185 
71

Winchester, Hilary P.M.. 1993. Contemporary France.  Bls. 120  
72

 Eck, Jean-Francois. 2009. Histoire de l‘économie francaise de la crise de 1929 á l‘euro 
73

 Eck, Jean-Francois. 2009. Histoire de l‘économie francaise de la crise de 1929 á l‘euro 
74

 Guillaume, Jacques. 2007. La France dans l‘union européenne. Bls. 103 
75

 Erlanger, Steven. 2013. A proud nation ponder how to halt its slow decline. 



  

31 

 

ekki um höft í fjármálalífinu var mjög umdeild þar í landi þar sem mörgum fannst sem 

Frakkland væri þá dæmt til að dragast aftur úr nágrönnunum handan Ermasundsins. Einnig 

var lítið samkeppnishæfi fransks efnahagslífs dregið fram og lítill hagvöxtur í Frakklandi 

samanborið við engilsaxnesku ríkin Bandaríkin og Bretland á þessu tímabili þótti sérstakt 

áhyggjuefni
76

. Sú staða í fjármálalífinu að Bretland væri mun stærra og öflugra en Frakkland 

var ný fyrir Frakka því það er ekki lengra síðan en árið 1999 sem tveir franskir bankar voru á 

lista yfir tíu stærstu banka í heimi, jafn margir og voru bandarískir. Bretland átti á þessum 

tíma engan banka í tíu efstu sætunum
77

. 

Ýmsar lífsseigar mýtur eru til um franskt efnahagslíf sem virðist vera erfitt að 

leiðrétta. Ein mýtan er sú að Frakkar séu manna iðnastir við verkföll og þau lami reglulega 

efnahagslíf landsins. Það er rangt, og fleiri vinnudagar tapast á ársgrundvelli bæði í 

Bandaríkjunum og Bretlandi vegna verkfalla. Skýringuna á þessari mýtu gæti verið að finna í 

því að opinberir starfsmenn eru manna iðnastir við verkföll í Frakklandi og þau eru yfirleitt 

rækilega auglýst – en verkföllin sjálf standa svo yfir í fjóra tíma. Einnig fylgja verkföllum oft 

miklar mótmælagöngur í París. Þannig eru mótmælin fyrir augunum á fréttariturum víðs vegar 

um heiminn sem gera mikið úr. Einnig er framleiðni á hverja unna klukkustund meiri í 

Frakklandi en í Bretlandi, og rétt aðeins minni en í Bandaríkjunum, þvert á þá útbreiddu mýtu 

að Frakkar mæti í vinnuna til „að vera með“.  

Í Frakklandi má finna meiri jöfnuð en víðast annars staðar í Vestur-Evrópu
78

. GINI 

stuðullinn fyrir Frakkland er einna lægstur í Evrópusambandinu sem þýðir að tekjudreifing er 

óvenju jöfn. 

Franska velferðarkerfið í heild er mjög öflugt og mjög dýrt. Svo dýrt að oft hafa 

fréttaskýrendur og greinendur á hinum alþjóðlega markaði furðað sig á hvernig Frakklandi 

hefur tekist að halda því úti. Um leið er yfirleitt falinn spádómur í greiningunum um að 

Frakkland hljóti að fara að dragast aftur úr öðrum iðnvæddum þjóðum
79

. 

Frakkland hafði um mjög langt skeið verið í einu af fimm efstu sætunum yfir ríkustu 

þjóðir heims fram að seinni heimsstyrjöld. Ríkið hefur nokkurn veginn haldið sínum stað fram 

á okkar dag. Það hafa orðið einhverjar breytingar á listanum, Japan kom inn á listann eftir 

seinni heimsstyrjöld og Sovétríkin hurfu af honum eftir 1990. En Frakkland hefur verið 

stöðugt í 4-6. sæti yfir auðugustu ríki heims allan þennan tíma. Evrópusambandið hefur núna 

um nokkurt skeið verið mælt sérstaklega og það er þá ríkasta svæði heims á undan 

Bandaríkjunum. Frakkar eru leiðandi í Evrópusambandinu þannig að í gegnum það hefur 

staða Frakklands frekar eflst á síðustu áratugum heldur en hitt. ESB sem heild hefur 114 

fyrirtæki á lista Forbes yfir 500 stærstu fjármálafyrirtæki í heimi. Bandaríkin hafa 100
80

. 

Frakkland og Holland eru undantekningin frá reglunni á Vesturlöndum að því leyti að 

hlutur ríkjanna í fjárfestingum heimsins hefur hækkað mikið á undanförnum áratugum. Hlutur 

Frakklands er orðinn heil 8% á meðan fjárfestingar í Bretlandi og Bandaríkjunum hafa farið 
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mjög þverrandi á sama tímabili. Evrópa sem heimsálfa er enn í fyrsta sætinu sem helsti kostur 

fjárfesta en Ameríka er komin í þriðja sæti á eftir Asíu
81

.  

Franskur efnahagur er mjög stór á heimsmælikvarða á ýmsum sviðum. Ríkið er stórt á 

sviði iðnaðarframleiðslu eins og áður sagði, og eru í einhverju af efstu tíu sætunum þegar 

kemur að ýmiss konar landbúnaðarframleiðslu, eins og vínrækt, hveiti-, maís-, sykur-, 

lambakjöts-, eggja-, svínakjöts-, og mjólkurvöruframleiðslu
82

. 

 

3.4 Franskur efnahagur nú á dögum 

Á hátindi veldisins árið 1913 flutti Frakkland eitt og sér út yfir 12% af útflutningsvörum í 

heiminum. Á sama tíma áttu engilsaxnesku löndin tvö, Bandaríkin og Bretland, samanlagt 

43% af heildarútflutningnum, þar af Bretland eitt og sér um 30%. Aldarfjórðungi seinna, árið 

1937 áttu Frakkar einungis 6% af heildinni þegar kom að vörum fluttum út, en Bretar og 

Bandaríkjamenn áttu ennþá tæp 40%. Þó höfðu hlutföllin innan landanna breyst allverulega 

þar sem Bretar voru komnir niður í tæp 20%, eða litlu meira en Bandaríkjamenn
83

. 

Árið 2010 var hlutfall Frakklands af heildinni komið niður í 4%. En engilsaxnesku 

löndin áttu samanlagt 17%, þar af Bandaríkjamenn rösk 14%.  Evrópusambandið í heild átti 

um fjórðungshlut. 

Á þessum tölum sést að Frakkland hefur haldið sínum hlut mun betur en Bretland. 

Samanlagt féllu engilsaxnesku löndin úr rúmum 40% í 17% en Frakkland úr 12% í 4%. 

Sérstaklega er athyglisvert að sjá stöðu Bretlands hrapa svona skart, eða úr 30% niður í 3%. 

Sé hins vegar Frakkland sett við hliðina á Bandaríkjunum einum og sér yfir sama tímabili sést 

óneitanlega að Bandaríkjunum hefur vegna töluvert betur. Bandaríkin byjuðu í 13% og enda í 

röskum 14%. 

Greiningar á frönsku efnahagslífi ber yfirleitt allar að sama brunni. Frakkland er 

staðnað ríki sem á ekki framtíðina fyrir sér. Svo snemma sem 1958 lét þáverandi forseti 

Bandaríkjanna gera fyrir sig skýrslu um franskt efnahagslíf og greiningu á hvernig ríkinu 

hefði farið aftur og hvað Bandaríkin gætu varast í því efni
84

. Ástæðan fyrir stöðugum fréttum 

af stöðnun í frönsku efnahagslífi gæti legið í því að samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum 

nýfrjálshyggjumanna ætti efnahagslíf Frakka að vera í niðursveiflu. Efnahagslífið er þungt í 

vöfum, erfitt er að reka fólk sem þýðir að hvati til að fastráða fólk er minni en víða annars 

staðar og starfsmenn hafa víðtæk réttindi og löng frí. Fyrirtæki greiða einnig mjög háa skatta. 

Ríki á stóran hlut í mörgum fyrirtækjum og vinnuvikan er 35 stundir. Atvinnuleysi er hátt 

miðað við engilsaxnesku ríkin og hefur verið lengi. Þessar ástæður ættu að þýða að framleiðni 

á starfsmann væri minni en í Bretlandi og Bandaríkjunum og að efnahagslífið drægist sífellt 

aftur úr í samkeppnishæfni. En enn hefur það ekki gerst og Frakkland stóð betur af sér 

fjármálakrísuna en Bretland og Bandaríkin. Raunar svo vel að þeir tóku aftur fram úr 

Bretlandi hvað varðar þjóðarframleiðslu árið 2008. Þrátt fyrir þetta eru Frakkar stöðugt hvattir 

til að taka upp engilsaxneska efnahagsmódelið til að stöðva hnignun ríkisins í alþjóðlegum 

samanburði. Frökkum var stillt upp á tíunda áratugnum við hlið Bretlands og Bandaríkjanna 
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til að sýna fram á að franska módelið væri úr sér gengið. Þegar það reyndist svo tálsýn sem 

fjármálakrísan afhjúpaði er ríkinu stillt upp við hlið BRIC landanna til að sýna fram á 

versnandi stöðu ríkisins. Það er með öllu ósanngjarn samanburður því takmark fyrsta 

heimsins hefur frá stríðslokum verið að hjálpa til við framþróun fátækari hluta heimsins. 

Þegar það tekst ber að fagna
85

. Vert er að benda á að Frakkland er ekki að verða fátækara þrátt 

fyrir að önnur ríki séu að koma undir sig fótunum efnahagslega, einungis er bilið milli 

Frakklands og nokkurra annarra ríkja að minnka. Samkvæmt realískum kenningum verður 

ágóði eins ríkis að vera tap annars og í því samhengi má skilja hvers vegna spádómar um 

hnignun Frakklands séu svo tíðir. Hins vegar ef notaðar eru frjálslyndar stofnanakenningar má 

segja að þær gangi hér fullkomlega upp. Með samvinnu ríkja hefur tekist að reisa mjög 

fjölmenn ríki úr sárri fátækt þannig að nú um stundir er bilið milli auðugra ríkja og miðlungs 

ríkja að minnka. 
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4 Frakkland og Evrópusambandið 

Þessi kafli miðar að því að svara tilgátu 3 í verkefninu. Hér er hún til upprifjunar; 

 

Áhrif Frakklands á alþjóðavettvangi hafa dvínað í réttu hlutfalli við vaxandi áhrif ESB 

sem heildar. 

 

Reynt verður að varpa ljósi á breytta stöðu Frakklands m.t.t. vaxandi áhrifa ESB í heiminum 

með dæmum og með því að nota kenningar alþjóðastjórnmála til að greina breytingar á 

áhrifum Frakklands og ESB. 

 

4.1 Yfirlit yfir tilurð ESB 

Frakkland var stofnaðili í Kola- og Stálbandalagi Evrópu árið 1952 sem var undanfari 

Evrópusambands nútímans. Sem stofnaðili hefur ríkið haft mikil áhrif innan sambandsins allar 

götur síðan, ekki síst í krafti efnahagslegrar stærðar. Eftir seinni heimsstyrjöld ásældist 

Frakkland mjög hin kola- og stálauðugu Ruhr svæði í Þýskalandi og vildu fá þau undir sína 

stjórn. Vestur-Þýskaland var ekki á því að gefa þau upp á bátinn og Frakkland naut ekki 

mikils stuðnings við þessar fyrirætlanir hjá Bandamönnum. Þessi héruð höfðu komist undir 

stjórn Frakklands sem stríðsskaðabætur eftir fyrri heimsstyrjöld, aðgerð sem af mörgum var 

talin áhrifavaldur í því að seinni heimsstyrjöldin braust yfirhöfuð út. 

Niðurstaðan varð sú að kola- og stáliðnaði Frakklands og Vestur-Þýskalands var 

komið undir sameiginlega stjórn. Benelúxlöndin tóku þátt þar sem Luxembourg og Belgía 

voru bæði mikil iðnaðarlönd og höfðu mikilla hagsmuna að gæta í þessum geira. Ítalía var 

með þar sem ríkið var í rústum eftir seinni heimsstyrjöldina. Einnig hafði sitt að segja þá, og 

æ síðan að mikið vantaði upp á þjóðernislega einingu á meðal Ítala. Spenna hefur alltaf verið 

á milli fátækari og íhaldssamari héraða í suðri og ríkari og þróaðri norðurhluta. Ítalskur 

almenningur hefur alltaf verið mjög jákvæður gagnvart Evrópusambandinu og forverum þess. 

Margir fræðimenn vilja rekja þessa jákvæðni gagnvart samevrópskri vitund hjá ítölskum 

almenningi til þess að það vantar töluvert upp á sameiginlega ítalska þjóðarvitund meðal 

almennings. Í staðinn hafi Ítalir sótt í sameiginlega evrópska vitund. Einnig eiga veikari og 

spilltari stofnanir innan ítalska ríkisins sinn þátt í að almenningur þar er eins jákvæður 

gagnvart sambandinu og raun ber vitni
86

. En þarna má finna skýringu á því að þó að Ítalía hafi 

á seinni hluta tuttugustu aldar verið sterk efnahagslega hefur ríkið aldrei gert sérstaka kröfu á 

forystuhlutverk í sambandinu í viðlíka mæli og Þýskaland og Frakkland. 

Kola- og Stálbandalagið þróaðist áfram í Evrópubandalagið og svo í 

Evrópusambandið. Hér eftir verður alltaf fjallað um sambandið sem ESB þrátt fyrir að verið 

sé að fjalla um undanfara þess. Frakkland var áhrifamikið í sambandinu frá stofnun, ásamt 

Þýskalandi. Í dag er íbúafjöldi Evrópusambandsins yfir 500 milljónir og það ræður yfir 20% 

af auði heims. Íbúar eru um 7% heimsins. Sambandið er stærsti markaður í heimi fyrir vörur, 
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sé tekið tillit til kaupmáttar almennings og einnig stærsta efnahagsveldi heims, á undan 

Bandaríkjunum og Kína
87

. 

 

4.2 Áhrif Frakklands á ESB 

Charles de Gaulle forseti Frakklands beitti sér mjög gegn því að Bretland fengi inngöngu í 

Evrópusambandið. Frakkland beitti tvisvar neitunarvaldi til að varna Bretlandi inngöngu og 

tafði þannig aðild Bretlands um mörg ár
88

. Allar götur síðan Bretland fékk inngöngu í 

sambandið hafa bresk stjórnvöld verið mjög andsnúið frekari samruna innan sambandsins. Þar 

sem Frakkland hefur verið á sama tíma mjög fylgjandi frekari samruna má vel skilja hvers 

vegna ríkið vildi ekki fá Bretland inn í sambandið. Þessi tregða Bretlands við frekari samruna 

hefur einnig komið í veg fyrir að ríkið hafi sömu áhrif innan sambandsins og Frakkland og 

Þýskaland einfaldlega vegna þess að þeir taka ekki þátt í mikilvægum samrunamálum 

sambandsins, eins og evrunni og sameiginlegum ytri landamærum. 

Frakkland var sterki aðilinn innan sambandsins framan af. Þar koma nokkrar ástæður 

til. Þýskaland var klofið og í rústum eftir seinni heimsstyrjöldina. Frakkland gat því upp að 

vissu marki ráðið forsendum samstarfsins. Bæði ríkin lögðu upp með að þýsk-franskur ás væri 

hryggjarstykkið í nýju sambandi, og Frakkland fékk meira vægi en efnahagsreikningurinn gaf 

tilefni til, vegna aðstæðna í Þýskalandi
89

. Frakkland efldist líka mjög á áratugunum eftir 

seinni heimsstyrjöldina og varð kjarnorkuveldi í eigin rétti, það eina á meginlandi Vestur-

Evrópu. 

Í Evrópusambandinu sáu frönsk stjórnvöld mjög snemma tækifæri til að Evrópa gæti 

rétt sinn hlut gagnvart heiminum. Þau sáu fyrir sér að sameinuð Evrópa gæti verið sjálfstætt 

mótvægi við áhrifum Bandaríkjanna og Sovétríkjanna á þessum tíma
90

. Önnur ríki Evrópu litu 

sambandið ekki sömu augum og Frakkar. Til dæmis vísaði Adenauer kanslari Vestur-

Þýskalands róttækustu hugmyndum de Gaulles á sínum tíma kurteislega á bug. Þá vildi 

Adenauer ekki styggja Bandaríkjamenn
91

. En hugmyndirnar fjölluðu um sem víðtækastan 

samruna Evrópu
92

. Þær voru róttækar þá, á 7. áratugnum en hafa ef til vill orðið að veruleika á 

þeim áratugum sem liðnir eru.  

Evrópusambandið og Françafrique stefnan voru hornsteinar í nýrri stefnu sem Charles 

de Gaulle stóð fyrir sem átti að miða að því að viðhalda, eða reisa við grandeur Frakklands. 

De Gaulle var nógu framsýnn og jarðbundinn til að sjá að tími grandeur Frakklands eins og 

Frakkar höfðu upplifað fyrir seinni heimsstyrjöld var yfirstaðinn. Frakkland gat ekki eitt og 

sér staðið fyrir jafn veigamiklu hlutverki og það hafði gegnt í heimsmálunum fram að því. 

Þess vegna fór de Gaulle leið líberalískrar stofnanahyggju í því að tvinna Frakkland saman 
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við næstu nágranna sína á meginlandi Vestur-Evrópu. Saman gætu ríkin myndað sterka heild 

en sundruð væru þau mun veikari ríki en fyrir seinni heimsstyrjöld. 

Strax árið 1958 höfðu frönsk stjórnvöld selt allan sinn gjaldeyrisforða í dollurum og 

keypt gull í staðinn og þar með veikt aðeins efnahagslega yfirburði Bandaríkjanna. En frönsk 

stjórnvöld vildu fá gjaldmiðil sem raunverulega gat keppt við dollarann sem leiðandi í 

heiminum. Einnig spilaði inn í að markið var sterkasti gjaldmiðill Evrópu og hafði lengi verið. 

Frakkland vildi fá að koma meira að peningalegri stjórnun í Evrópu en Þýskaland hafði 

óneitanlega mest að segja um hana með sitt mark sem naut mikils trausts og var sterkur 

gjaldmiðill. Hagur Þýskalands af sameiginlegum gjaldmiðli var sá að þá gat ríkið væntanlega 

selt sínar vörur víðar í Evrópu þegar ekki var of sterkur gjaldmiðill að hamla viðskiptum
93

. 

Utanríkisstefna sambandsins og öryggisstefna hafa verið þeir tveir þættir sem 

erfiðlegast hefur gengið að samþætta
94

. Af því hefur leitt að ríki sambandsins hafa haldið 

áfram að taka sjálfstæðar ákvarðanir þegar kemur að utanríkismálum. Það kristallaðist í 

innrásinni í Írak, þegar meirihluti sambandsríkjanna studdi innrás og lagði til mannafla til 

aðstoðar Bandaríkjamönnum í innrásinni. Frakkland og nokkur önnur ríki vildu ekki 

samþykkja lögmæti innrásarinnar og lögðust mjög gegn henni. Viðbrögð Frakklands gætu líka 

skýrst af öðrum ástæðum, til dæmis því að ríkið hefur lengi reynt að viðhalda góðu sambandi 

við sem flest arabaríki en hefur frekar verið hlutlausari þegar kemur að Ísrael, þvert á flestar 

Vestur-Evrópuþjóðir í deilunum fyrir botni Miðjarðarhafs. 

Eftir inngöngu Bretlands í sambandið mynduðust tveir pólar sem tókust á  um 

öryggissjónarmið í ESB. Öðrum megin stóð Bretland sem treysti hvorki Frakklandi né 

Þýskalandi fullkomlega þegar kom að sameiginlegum öryggismálum og vildi áframhaldandi 

sterka nærveru Bandaríkjanna eftir seinni heimsstyrjöld. Benelúxlöndin og Norðurlöndin 

fylgdu Bretlandi að málum. Á hinn bóginn var svo Frakkland sem lagði ríka áherslu á að 

Evrópa væri sjálfri sér næg eins og kostur væri í öryggismálum. Á milli þessarra póla stóð 

Þýskaland og reyndi að miðla málum
95

. 

Eftir innrásina í Írak hafa frönsk stjórnvöld beitt sér mjög fyrir sameiginlegri stefnu 

ESB í málefnum Mið-Austurlanda. Frakkland hefur mest að segja um þá stefnu vegna þess að 

ekkert ríki Evrópusambandsins, að Bretlandi undanskildu, stenst því snúning þegar kemur að 

reynslu í diplómatískum tengslum við Mið-Austurlönd
96

. Einnig er ekki endilega mikill vilji 

innan sambandsins að keppa við Frakkland. Þýskaland er brennt af seinni heimsstyrjöld og 

viðkvæmt fyrir sambandinu við Ísrael. Það eru ekki til staðar pólitískar elítur á Spáni, Ítalíu 

eða öðrum stórum ríkjum sambandsins sem þrýsta sérstaklega á að þeirra ríki hafi mikið að 

segja í málum miðasturlanda. Því er Frakkland í dálítilli yfirburðastöðu þegar kemur að mótun 

stefnu gagnvart Mið-Austurlöndum
97

. Ríkinu hefur orðið nokkuð vel ágengt með þessar 

fyrirætlanir en hefur gengið fram hjá Ashton, talsmanni utanríkismála sambandsins í mörgum 

mikilvægum ákvarðanatökum. Skýrasta dæmið þar að lútandi voru aðgerðirnar í Líbýu. 
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Ashton var að reyna að móta sameiginlega stefnu á meðal aðildarríkja ESB þegar Sarkozy tók 

forystuna og hóf hernaðaraðgerðir gegn Ghaddaffi. Sarkozy gerði það með vitund, vilja og 

hjálp frá Cameron í Bretlandi
98

. Um það er deilt hvort þetta sjálfstæði Frakka í 

utanríkismálum í nafni ESB sé gott eða slæmt fyrir sameiginlega stefnu sambandsins til lengri 

tíma litið
99

. Af leiðtogum Frakklands í seinni tíð náði Sarkozy Frakklandsforseti sérstaklega 

ákveðnu frumkvæði þegar kom að utanríkisstefnu sambandsins
100

. Það á svo eftir að koma í 

ljós hvort Hollande takist að leika það eftir. 

Frakkland hefur þurft að slá nokkuð af sinni stefnu og hefur þurft að sætta sig við 

stefnu sem er hagstæðari Ísraelum en Frakkar hefðu viljað
101

 þegar kemur að málefnum Mið-

Austurlanda. En í meginatriðum er stefna ESB í miklum samhljóm við stefnu sem de Gaulle 

mótaði fyrir Frakkland um 1960 og kallaði politique arabe.  

Af ofangreindu má sjá að Frakkland hefur mikil áhrif innan ESB. Auk þess stendur 

Frakkland eftir nýjustu stækkunarhrinu, fyrir 16% af framleiðslu sambandsins. Frakkar, ásamt 

Þjóðverjum standa fyrir 38% af framleiðslu sambandsins en eru einungis 27% íbúanna. Ef 

Bretlandi er bætt við standa þessi þrjú lönd fyrir meira en 50% af framleiðslu ESB, sem er 

stærsta efnahagsveldi í heiminum. Þar sem Bretland tekur ekki þátt í gjaldmiðilssamsstarfi 

ESB er vægi Bretlands innan sambandsins hins vegar minna en hinna ríkjanna tveggja.  

Frakkland gerir sér vel grein fyrir hversu Evrópusambandið er mikilvægt fyrir ríkið. 

Það sést á því hversu mikið fé ríkið leggur til sambandsins. Ríkið leggur til rúmlega fimmtán 

milljarða evra í samstarfið, litlu minna en Þýskaland og þriðjungi meira en Bretland. Framlag 

Frakklands pr. íbúa er með því hæsta sem gerist, hærra en Þýskalands og miklu hærra en 

Bretlands
102

.  

Þýskaland var lengi brennt af tapi í fyrri heimsstyrjöld, ríkinu var sundrað í tvo hluta 

og strangar hömlur voru settar á hernaðaruppbyggingu ríkjanna. Því var það Frakkland sem 

lengi vel var leiðandi í Evrópusamstarfinu
103

. Núna á allra síðustu árum hefur taflið snúist við 

og það er Angela Merkel sem tekur ákvarðanir sem varða Evrópu og áframhald á 

evrusamstarfinu, en hún hefur haft Frakkland tryggilega með í ráðum. Má þar nefna að lausn á 

evrukrísunni var mjög á herðum Þýskalands en Frakkland fylgdi með af þeirri ástæðu að 

efnahagur Þýskalands stóð mun betur en Frakklands við upphaf krísunnar. Sem dæmi má 

nefna að það var Merkel sem oft kom með lausnirnar en Sarkozy var stuðningsmaður, og 

fundir þeirra um evrukrísuna voru iðulega haldnir í þýskum borgum
104

.  

Frakkland gekk í upphafi til samstarfs við Þýskaland undir áhrifum frá bæði realisma 

og stofnanakenninga. Eftir seinni heimsstyrjöldina voru óvinveitt Sovétríki komin inn í miðja 

Evrópu með áhrifasvæði og Frakkland gerði sér vel grein fyrir því að ríkið gæti ekki staðist 

þeim snúning
105

. Einnig vildi Frakkland ekki vera upp á Bandaríkin komið með varnir. Því 
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var sá möguleiki einn eftir að reyna samvinnu við önnur ríki Vestur-Evrópu. Þessar ástæður 

eru á mjög realískum nótum. Hins vegar var ESB stofnað þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa 

ríkjanna, sérstaklega Frakka
106

. Því var samt sem áður komið í gegn, og einn megintilgangur 

þessa sambands í upphafi var að koma kolum og stáli, mikilvægustu efnum í jörð í 

Norðvestur- Evrópu undir sameiginlega stjórn. Með því myndu ríkin verða háð hvert öðru og 

færu ekki í stríð. Sú nálgun er eftir línum frjálslyndra stofnanakenninga. Það hefur gengið 

eftir og samruninn hefur dýpkað og náð til fleiri sviða eins og rational choice 

stofnanakenningar gera ráð fyrir. Það sem kalla mætti sérkennilegt við samrunann innan ESB 

er að utanríkismál og hernaðarmál skuli ekki hafa orðið að eins sameiginlegum málum og 

efnahags- og löggæslumál. Hins vegar má skýra það með því að líta á þessi tilteknu svið 

samrunans með constructivískum kenningum. Þýskaland er mjög brennt af reynslu fyrri 

heimsstyrjaldar og er mjög tregt til að senda hermenn út fyrir landsteinana. Á móti eiga mörg 

ríki erfitt með að sjá fyrir sér mikla hernaðarsamvinnu með Þýskalandi. Frakkland og 

Bretland gætu átt erfitt með að taka þátt í hernaðarsamstarfi þar sem Þjóðverjar eru stærstir. 

Angela Merkel lét hafa eftir sér í Slóvakíu árið 2007 að hernaðarlegur samruni gæti orðið að 

veruleika eftir um það bil hálfa öld
107

 einmitt vegna þessara þátta.  

 

4.3 Frakkland og valdatilfærsla til ESB 

Nú þegar rúmlega sextíu ár eru liðin frá stofnun Kola- og Stálbandalags Evrópu má segja að 

draumsýn Frakklands um sameinaða Evrópu sem myndaði mótvægi við Bandaríkin og 

Sovétríkin hafi ræst í efnahagslegu tilliti. Evrópusambandið hefur stærri efnahagsreikning en 

Bandaríkin og evran er gjaldmiðill sem keppir við bandaríska dollarann á alþjóðamörkuðum. 

Sambandið hefur þó ekki enn orðið að jafn sterkum pólitískum leikanda og 

efnahagsreikningurinn gæti bent til, og hernaðarlega er lítil samvinna innan sambandsins. 

Sambandið hefur sameiginlega sent friðargæsluliða í nokkur verkefni, en það virðist ekki vera 

vilji til þess að dýpka þann samruna frekar. Vissulega kemur ESB að öryggisþáttum eins og 

Schengen samkomulagið ber vitni um sem og sameiginleg evrópsk löggæslustofnun, 

EUROPOL
108

. Hins vegar reiða ríki sig frekar á aðrar lausnir þegar kemur að landvörnum, 

eins og til dæmis NATO. 

Það gæti virst svo að Frakkar séu að tapa eigin áhrifamætti á alþjóðavettvangi með því 

að leitast við að efla sambandið eins og þeir hafa unnið að frá stofnun, en það þarf ekki að 

vera svo. Boðleiðirnar eru lengri fyrir franska hagsmuni og sýn en á sama tíma eru þær 

öflugri. Gott dæmi um það er sýn ESB á Ísrael/Palestínu. Strax árið 1982 varpaði Mitterrand 

forseti fram þeirri hugmynd að viðurkenna bæri og stefna skyldi að tveggja ríkja lausn í 

deilum Ísraelsmanna og Palestínumanna
109

. Árið 1995 varð þetta svo að opinberri stefnu ESB 

í lausn deilunnar. Með því að nota ESB sem bakhjarl hefur Frakkland getað boðið, í nafni 

ESB háar fjárhæðir til uppbyggingar innan Palestínu
110

. Eins og áður sagði hafa frönsk 
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stjórnvöld þurft að gefa eftir, en á móti hafa þau fengið aðgang að rýmri úrræðum eins og 

dæmið um fjárstuðninginn við heimastjórn Palestínu sýnir. Hins vegar lýsir eftirfarandi 

tilvitnun bresks blaðamanns sambandi Frakklands og ESB ágætlega; 

 

Frakkland spyr ekki hvað ríkið getur gert fyrir Evrópu heldur hvað Evrópa getur 

gert fyrir Frakkland ...
111

 

 

Frakkland hefur ávallt brugðist við veikleikum í sambandinu með stefnu á meiri samruna eins 

og rational choice stofnanakenningar segja til um. Klofningurinn vegna innrásar 

Bandaríkjanna í Írak afhjúpaði hversu illa hefur tekist til að samþætta stefnu sambandsins í 

utanríkismálum. Svar Frakklands var meiri samruni á þessu sviði. Nýlega var aftur sett í gang 

vinna við að samþætta betur öryggis- og varnarmál sambandsins en sá hluti hafði legið í dvala 

síðan í Nice sáttmálanum árið 2001. Nánar verður vikið að þessum þætti í kaflanum um 

franskan her. 

Frakklandi hefur tekist vel upp með Evrópusambandið á seinustu árum. ESB er nú 

talið með kvartettnum á alþjóðavettvangi, en hinir aðilarnir eru SÞ, Rússland og Bandaríkin. 

Hérna er annað dæmi um hvernig áhrifamáttur Frakklands hefur aukist á seinustu árum. 

Frakkland reyndi mjög að komast að samningaborðinu þegar friðarviðræður Ísraela og Egypta 

stóðu yfir á árunum í kringum 1980 en var hafnað sæti við borðið. Aftur var algjörlega gengið 

framhjá Frakklandi í friðarviðræðum Ísraela og Palestínumanna eftir 1991 þrátt fyrir 

einbeittan vilja Frakklands til að vera með. Núa á dögum er Frakkland hinsvegar sjálfsagður 

hluti af samningaborði Ísraela og arabaríkja sem hluti af ESB. 

ESB hefur verið stærsti markaðurinn fyrir franskar vörur frá stofnun sambandsins. 

Frakkar eru á meðal stærstu landbúnaðarþjóða í heimi og innri markaður ESB er mikilvægur 

fyrir þær vörur. Hinar gömlu nýlendur Frakka hafa farið að skipta þá æ minna máli í 

efnahagslegu tilliti en mikilvægi innri markaðar ESB hefur að sama skapi aukist fyrir franskt 

efnahagslíf.  

 

4.4 ESB og framtíðin 

Skýringanna á því hvers vegna Evrópusambandið hefur ekki markað sameiginlega trúverðuga 

öryggisstefnu má leita í afstöðu Bandaríkjanna að nokkru leyti. Bandaríkin hafa bæði hvatt til 

að Evrópa stæði meira á eigin fótum í öryggismálum ásamt því að draga úr þeim hugmyndum 

Frakklands að ESB gæti tekið við af NATO í Evrópu
112

 sem helsti veitandi öryggis. 

Bandaríkin hafa þannig bæði slegið úr og í varðandi nálgun á varnarmál í Evrópu. Sé málið 

hins vegar skoðað með sögulegum stofnanakenningum má sjá að mörg ríki Evrópu hafa treyst 

á Bandaríkin sem samvinnuaðila í öryggismálum. Eins og kenningin gerir ráð fyrir er of 

„dýrt“ fyrir ríkin að skipta um grein í sögulegu samhengi, að færa sig af þeirri leið að treysta á 

Bandaríkin yfir í það að mynda eigin evrópska öryggisstefnu. Því hefur reynst fremur erfitt að 

koma á sameiginlegri öryggisstefnu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir Frakklands
113
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Utanríkismál ESB má skoða með constructivískum kenningum. Norðurlöndin, 

Austurríki og Þýskaland hafa viljað þrýsta á stjórnvöld víða um heim vegna 

mannréttindabrota og skorts á lýðræði. Það er í samræmi við þá lýðræðis- og hlutleysishefð 

sem hefur mótast á Norðurlöndunum
114

. Þýskaland hefur frá seinni heimsstyrjöld ekki beitt 

sér á alþjóðavettvangi eins og efnahagsreikningur þess hefði gefið tilefni til að gera. 

Frakkland hins vegar hefur verið virkur aðili í alþjóðastjórnmálum og það nálgast 

alþjóðastjórnmál með realískari hætti en hin ríkin. Þannig hafa frönsk stjórnvöld víða stutt 

stjórnvöld sem hafa gerst sek um víðtæk mannréttindabrot og eru ólýðræðisleg í meira lagi, 

eins og nánar verður vikið að í kaflanum um Afríku og Mið-Austurlönd. Þannig ráða innri 

þættir ríkjanna sem mynda ESB því að ekki hefur tekist að samþætta utanríkisstefnu ESB 

þannig að ríkin tali einni röddu. 

Af þessu má ráða að ennþá beri of mikið í milli til að utanríkisstefna og öryggisstefna 

ESB geti orðið sameiginleg og djúpstæð samvinna sé viðhöfð í málaflokknum. Þó gæti 

Barack Obama óafvitandi verið að hjálpa heilmikið til í þeim efnum. Hann hefur sýnt 

málefnum Evrópu verulegt áhugaleysi. Þýskaland hefur verið dyggur bandamaður 

Bandaríkjamanna frá stríðslokum og ákvarðanataka þýskra stjórnvalda hefur verið meira til 

þess fallin að koma sér vel við Bandaríkjamenn en að ganga að óskum Frakklands og mynda 

sjálfstæða stefnu. Hins vegar hefur Obama sýnt af sér fálæti sem jaðrar við dónaskap á köflum 

í samskiptum sínum við helstu bandalagsríki sín í Evrópu, Þýskaland og Bretland
115

. Það 

hefur leitt til þess að samvinna þessara ríkja við Frakkland á vettvangi ESB hefur dýpkað, 

bæði í öryggismálum og utanríkismálum. Bretland hefur m.a.s. sýnt sameiginlegri 

öryggisstefnu ESB aukinn áhuga eftir því sem liðið hefur á forsetatíð Baraks Obama. 

 

4.5 Niðurstaða 

Frakkland hefur í gegnum tíðina haft mikil áhrif innan ESB. Þegar samruni sambandsins hefur 

dýpkað hafa áhrif Frakklands aukist. Hins vegar, með upptöku evrunnar, fékk Þýskaland 

aukna vigt þar sem Seðlabanki Evrópu er staðsettur þar og í Þýskalandi má finna 

langöflugasta hagkerfið af ríkjum sambandsins. Svar Frakklands við þessum breytta veruleika 

virðist vera að leggja meiri áherslu á utanríkis- og hermál eins og gerðist í tíð Sarkozys sem 

forseta Frakklands. Evrukrísan er efnahagslegs eðlis og á tímabili yfirskyggði sú krísa öll 

önnur mál sambandsins og þar var Þýskaland í forsvari. Hins vegar hefur Frakkland lagt 

töluvert á sig til að móta sameiginlega utanríkis- og varnarstefnu sambandsins. Því er það ekki 

þannig að Frakkland hafi glatað frumkvæði innan sambandsins til Þýskalands þó að þýsk 

stjórnvöld hafi meira um það að segja hvaða aðferðum verði beitt til að leysa evrukrísuna en 

frönsk. Líklegra má telja að frönsk stjórnvöld muni aftur taka forystu í næstu viðfangsefnum 

sem ESB tekur á þegar evrukrísan verður að baki. Tilgátan sem sett  var fram í upphafi 

kaflans heldur, en það mætti frekar segja að vegur ESB á alþjóðavettvangi sé að aukast vegna 

þess að Frakkland sem leikandi í alþjóðakerfinu rær að því öllum árum. Frakkland er frekar að 

beita sínum áhrifum innan ESB til að fá sterkara ESB heldur en að ESB og Frakkland séu 

tveir ólíkir leikendur í valdabaráttu eins og tilgátan í upphafi gaf tilefni til að ætla. 
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5 Frakkland og hermál 

Hér verða hermál Frakklands tekin til skoðunar. Ríki geta verið öflug á efnahags- eða 

menningarsviðinu án þess að hafa á að skipa sérstaklega öflugum her, en til að skipa sér í hóp 

stórvelda heimsins þarf herinn einnig að vera öflugur. Þar sem Frakkland hefur lítið sem 

ekkert tekið þátt í hernaðarsamstarfi NATO ríkja er máttur Frakklands ekki eins augljós og 

annarra ríkja þegar kemur að hernaðarsviðinu. 

 

5.1 Þróun herstyrks Frakklands frá seinna stríði 

Frakkland hefur lengi átt á að skipa mjög öflugum her. Franski herinn ásamt þeim breska hélt 

aftur af Þjóðverjum í fyrri heimsstyrjöldinni. Í þeirri seinni hafði Frakkland á að skipa fremur 

vel búnum her sem hefði átt að geta varið landið. Hins vegar voru hernaðaráætlanir Frakka úr 

sér gengnar og ekki tilbúnar í nútímastríð þess tíma þegar til kom. Því fór sem fór í seinni 

heimsstyrjöldinni
116

. 

Á áratugunum sem á eftir komu virðist sem Frakkland hafi ekki átt mjög greiða leið að 

þeirri nánu samvinnu sem hafði myndast á milli Bandaríkjanna og Bretlands í kjölfar stríðsins 

þrátt fyrir þreifingar í þá átt að fá að vera með
117

. Frakkland lagði áherslu á samevrópskar 

varnir gegn Sovétríkjunum á þessum tíma en Bandaríkjamenn lögðu áherslu á varnir þvert yfir 

Atlantshaf
118

. 

Frakklandi tókst að smíða kjarnorkusprengju árið 1958. Hún var lítil og í engu 

samræmi við sprengjur risaveldanna. Samt sem áður var Frakkland komið í 

kjarnorkuveldaklúbbinn með þessari gerð vopna. Áratugina á eftir virðist sem Frakkar hafi að 

nokkru vanrækt herinn, en hann þótti yfirleitt tveimur til þremur kynslóðum á eftir herjum 

risaveldanna og Bretlands á þessum tíma. Það var ekki fyrr en eftir 1980 sem Frakkar náðu að 

vinna upp þetta forskot og komast að hlið Breta varðandi styrk og getu hersins
119

. Hins vegar 

gefa ítrekaðar hernaðaraðgerðir Frakklands í Afríku annað til kynna, sem og að ýmis ríki, svo 

sem Írak og Líbanon, gerðu risastóra hergagnasamninga við Frakkland á þessu tímabili, nánar 

tiltekið á áttunda áratugnum.  

 

5.2 Herstyrkur Frakklands 

Franski herinn er í fimmta til sjöunda sæti hvað stærð og styrk varðar í heimi eftir því hvaða 

mælikvarði er notaður. Sé miðað við fjölda manns undir vopnum er hann í sjöunda sæti, en 

séu útgjöld til hermála skoðuð er herinn í 5. sæti. Herinn samanstendur af land- sjó- og 

flugher. Mörg ríki heims líta enn á franska herinn sem sína meginuppistöðu þegar kemur að 

öryggi
120

. Hins vegar er fremur erfitt að gera sér grein fyrir raunverulegum styrk Frakklands á 

hernaðarsviðinu. Útgjöld til hermála eru svipuð hjá Frakklandi og Bretlandi og bæði eru ríkin 
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öflugir vopnaframleiðendur
121

. En næsta víst má telja að framlög Frakklands til 

hernaðarútgjalda séu vantalin. Þau eru mögulega talin sem útgjöld vegna allskyns 

milliríkjasamninga við gamlar nýlendur, en Frakkar veita hernaðarráðgjöf til margra ríkja 

Afríku auk þess sem þeir halda úti herstöðvum á mörgum stöðum í heiminum. Skrifstofan 

sem hafði með málefni Françafrique að gera þurfti ekki að gera skil á í hvað það fé fór sem 

skrifstofan fékk til umráða. Arftaki Afríkuskrifstofunnar hefur sömuleiðis hjúpað leynd yfir í 

hvað fjármagnið er raunverulega að fara sem skrifstofan hefur til umráða. Með orðalaginu 

„skrifstofa“ er komist hjá lögum sem gilda um stofnanir og ráðuneyti
122

.  

Merkilega erfitt er að nálgast áreiðanlegar tölur um útgjöld franska hersins og hvernig 

þau dreifast
123

. Að margra mati er það vegna þess að Frakkland er að fela það hversu mikið 

herinn hefur veikst á síðustu áratugum
124

. En útgjöld til hermála drógust saman hjá Frökkum 

eftir lok kalda stríðsins eins og hjá öðrum ríkjum Vestur-Evrópu. Þau hafa hins vegar farið 

upp á við á nýrri öld
125

.  

Laun óbreyttra hermanna í franska hernum náðu ekki 1500 evrum á mánuði árið 

2012
126

. Frakkland eyðir jafn miklum fjármunum í mannafla í hernum og í tækjakaup. Fyrir 

tveimur til þremur áratugum var hlutfallið ¾  tækjakaupum og viðhaldi í hag. Þess vegna 

hlýtur einhver hluti skýringarinnar á breyttum hlutföllum útgjalda í hernum að liggja í því að 

vel launaðir hernaðarráðgjafar eru starfandi víðar en áður og skipta meira máli. Því hlýtur 

samvinna Frakka við önnur ríki á hernaðarsviðinu að vera að dýpka. Útgjöld til hermála eru 

ekki eins frá ári til árs vegna þess að það koma miklir toppar og djúpar lægðir í tækjakaupum 

frá ári til árs
127

. Þess vegna verður að skoða útgjöld sem spanna áratugi en ekki eingöngu ár. 

Þrátt fyrir þetta hafa útgjöld til hermála sem hlutfall af landsframleiðslu haldist stöðug á bilinu 

2-3% af landsframleiðslu og fjöldi hermanna undir vopnum farið fremur fækkandi en hitt.  

Franskar lögreglusveitir eru þríþættar. Ríkislögregla eða Police nationale, 

borgarlögregla eða Police municipale og svo herlögreglan eða gendarmerie. Herlögreglan 

telur tæplega 100 000 vopnaða starfsmenn og sér meðal annars um strandgæslu. Það er 

gífurlegt verk þar sem franska efnahagslögsagan er sú stærsta í heimi. Ástæðan fyrir stærð 

efnahagslögsögunnar er sú að til Frakklands teljast margar eyjar úti á opnu hafi á öllum 

heimshöfunum. Þessi mannskapur telst ekki með hermönnum að öllu leyti heldur til 

lögreglusveita og tilheyrir innanríkisráðuneytinu. En þar sem þetta er herlögregla og 

lögreglustöðvar þessa hluta löggæslunnar teljast til landsvæðis sem herinn hefur til umráða 

má að einhverju leyti bæta þessum mannskap við þegar kemur að því að meta stærð franska 

hersins. Franski herinn telur yfir 250 þúsund manns í land- sjó- og flugher þannig að ef 

herlögreglunni væri bætt við þessa tölu myndi herinn stækka um meira en þriðjung að 

mannafla. 

Franski herinn er annar dreifðasti herinn í heiminum á eftir þeim bandaríska. 

Formlegar herstöðvar eru staðsettar í Afríku, á Indlandshafi, Kyrrahafi, í Karíbahafi og á 
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meginlandi Suður- Ameríku. Þar fyrir utan er fjöldi hermanna í sérverkefnum í a.m.k. ellefu 

sjálfstæðum ríkjum í heiminum í dag. Samanlagður fjöldi franskra hermanna í þjónustu víðs 

vegar um heiminn er 30 þúsund manns
128

. Þá eru ekki taldir hernaðarráðgjafar sem eru mjög 

víða í Afríku. 

Breski herinn heldur úti herstöðvum á nokkrum svæðum sem Bretland ræður enn yfir, 

eins og á Gíbraltar og á Falklandseyjum. Annars staðar þar sem breski herinn er staðsettur er 

hann yfirleitt alltaf á viðkomandi stöðum í samvinnu við Bandaríkjamenn. Hann hefur ekki 

nándar nærri eins mikla útbreiðslu og franski herinn. Frakkar og Bretar eru sagðir eyða 

svipaðri upphæð í hernaðarmál árlega. Séu hins vegar verk ríkjanna skoðuð á sviði hermála er 

það harla ótrúlegt. Frakkar hafa tekið að sér svo miklu fleiri verkefni á sviði hernaðar og eru 

dreifðir svo miklu víðar en Bretar að ólíklegt er annað en að útgjöld Frakklands til hermála 

séu mjög vantalin eða falin undir öðrum útgjöldum. 

Franski herinn þykir mjög góður. Verkefni sem franski herinn tekur að sér eru yfirleitt 

leyst fljótt og fimlega án mikillar fyrirferðar. En ólíkt bandaríska hernum fá blaða- og 

fréttamenn yfirleitt aldrei að fylgja þeim franska eftir í leiðangra sem hann tekur sér fyrir 

hendur. Það hefur orðið til þess að afar sjaldan eða aldrei hafa birst á sjónvarpsskjám franskir 

hermenn í stríði við illa vopnum búna heimamenn. Af þessum sökum hefur Frakklandi tekist 

að halda vinfengi við hinn múslímska heim mun betur en til dæmis Bandaríkjamönnum, þrátt 

fyrir þónokkrar hernaðaraðgerðir sem Frakkar hafa staðið fyrir gegn múslimum í Mið-

Austurlöndum
129

. 

Þessi ósýnileiki er bæði kostur og galli. Kostirnir eru ótvírætt að Frakkar hafa sjaldan 

orðið skotspónar hryðjuverkamanna og mótmælenda víða um heim vegna aðgerða sem þeir 

taka þátt í. Einnig er vitað að franski herinn hefur á að skipa framúrskarandi liði og er 

einstaklega viðbragðsfljótur. En nákvæmlega hvers hann er megnugur er ekki almennilega 

vitað
130

. 

Gallarnir við þetta fyrirkomulega eru þeir sömu og kostirnir. Þar sem Frakkar eru 

svona „ósýnilegt“ herveldi hættir öðrum ríkjum til að taka þá ekki alvarlega. Enginn veit 

hvers þeir eru megnugir, en það gæti líka þýtt að þeir eru stöðugt á þolmörkum við að halda 

uppi þeim aðgerðum sem þeir taka þátt í. Um leið og Frakklandi gengur ekki sem skyldi með 

ákveðið verkefni er það yfirleitt tekið sem tákn um að Frakkar séu „búnir að missa það 

endanlega“. Það var tilfellið með hrakfarirnar í Rúanda árið 2004 og mótmælin á 

Fílabeinsströndinni árið 2011 eftir minniháttar hernaðaraðgerðir franska hersins þar. 

 

5.3 Frakkland og samstarf við Vesturlönd 

Nógu mikið er vitað um hversu franski herinn er megnugur því að þegar talað er um 

„evrópskan“ her er vitað mál að stofninn í slíkum her væri franskur
131

.  

Frakkland hefur verið mjög ákafur fylgismaður meiri evrópsks samruna á sviði 

hermála. Opinberlega hefur komið margoft fram að Frakkar vilja sjá sameiginlega evrópska 

hernaðarstefnu sem gæti myndað mótvægi við Bandaríkin og yrði til þess að Evrópa stæði á 
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eigin fótum í hernaðarlegu tilliti. Frakkland lítur á sig í þessu tilliti sem forystuþjóð. Þannig 

yrði sameiginleg stefna ESB til að styrkja franska hagsmuni utan Evrópu til lengri tíma 

litið
132

. Maastricht samkomulagið gaf möguleika á samruna á þessu sviði og áttu Frakkar 

ríkan þátt í myndun evrópsku bráðahersveitanna (e. European rapid reaction force) sem hefur 

tekið þátt í friðargæsluverkefnum í Súdan, Palestínu og Kosovo undir merkjum ESB
133

. En 

mikil tregða annarra þjóða innan sambandsins hefur gert frekari samruna afar hægan og Nice 

samkomulagið árið 2001 girti fyrir að hersveitirnar gætu þróast út í að verða nokkuð annað en 

friðargæslulið
134

. Hins vegar komst skriður aftur á málið þegar Sarkozy varð forseti. Þeim 

hefur einnig tekist að koma einhverjum samruna innan hermála aftur af stað eftir Barcelona 

ráðstefnuna árið 1995
135

. Sarkozy skilyrti að hluta endurkomu Frakklands í hernaðarsamvinnu 

innan NATO
136

 og vildi fá meiri áherslu á evrópska samvinnu innan samtakanna. Hann fékk 

þessu framgengt
137

.  

Frakkland hafði einungis á að skipa um 300 starfsmönnum hjá NATO á móti 1700 

þýskum og 1500 breskum starfsmönnum. Þrátt fyrir smæðina í starfsemi NATO hafa Frakkar 

stöðugt verið með fjórða til fimmta fjölmennasta mannaflann í aðgerðum samtakanna
138

. 

Ríkið sendir gjarnan sérsveitir á vettvang en tók lengi ekki þátt í sameiginlegum aðgerðum 

með sameiginlegri yfirstjórn. Það bendir til þess að Frakkland vilji halda hermálunum út af 

fyrir sig eins og því framast er unnt. 

Bretland deildi lengi vel ekki þeirri sýn Frakklands að það þyrfti að byggja upp 

sameiginlega evrópska varnarstefnu. Það hefur hins vegar breyst mjög síðustu árin. 

Minnkandi áhugi Bandaríkjamanna á Evrópu hefur haft sitt að segja en það hefur neytt mörg 

ríki Evrópu til að hugsa öryggismál upp á nýtt
139

. Frakkland og Bretland eyða hvort um sig á 

milli 2-3% af sinni þjóðarframleiðslu í hermál árlega. Önnur ríki eru talsvert neðar. Þar sem 

Frakkland og Bretland eru einnig ríkustu ríki sambandsins að Þýskalandi meðtöldu þá eru 

herir tveggja fyrstnefndu landanna langöflugastir
140

. 

Ríkin eru ekki tilbúin að eyða meiru í hermál eins og staðan er í dag og önnur útgjöld 

innan ríkjanna þykja mikilvægari. Hins vegar eru BRIC löndin að margfalda sín útgjöld til 

hermála þannig að óneitanlega eru þau ríki að draga mjög á Frakkland og Bretland þegar 

kemur að hernaðarstyrk
141

. Með því er heimsmyndin að verða margpóla í staðinn fyrir tvípóla 

og síðan einpóla kerfið sem var við lýði lungann úr tuttugustu öld
142

. Svarið við þessari þróun 

virðist vera að dýpka samvinnuna innan ESB. Bretland sýnist vera samstíga Frakklandi nú og 

marvísleg samvinna þessara tveggja herja hefur farið af stað
143

.  
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Bandaríkin hafa áður dregið í og úr í sambandi við hugmyndina um evrópskan her. 

Ráðamenn í Washington hvöttu mjög til frekari samvinnu innan Evrópu eftir lok kalda 

stríðsins
144

. Hins vegar snérist Bush stjórninni hugur í sambandi við þetta efni og á tímabili 

varð hún beinlínis andsnúin hugmyndinni
145

. Bretland var á þessu tímabili ekki virkur 

þátttakandi í samrunaferli öryggismála innan sambandsins
146

. 

Með tilkomu Obama á forsetastóli hefur samrunaferli öryggismála ESB mætt 

einskonar áhugaleysi í Bandaríkjunum
147

. Það áhugaleysi hefur verið svo víðtækt að 

Bandaríkjaforseti lét helstu ráðamenn Evrópu vita í símtali að hann hefði hætt við 

uppsetningu á eldflaugavarnakerfi í Mið-Evrópu og hefði fært það til Tyrklands í staðinn
148

.  

Bretland hefur fundið fyrir þessu áhugaleysi. Þessi breytta stefna kemur á sama tíma 

og sá forseti Frakklands sem hefur verið hvað vinveittastur Bandaríkjunum komst til valda. 

Þessi atriði hafa greitt mjög götu evrópskrar samvinnu á sviði hermála.  

Það er athyglisvert að stefna de Gaulles í hermálum, sem öðrum þræði var hugsuð til 

höfuðs Bandaríkjamönnum, skuli loksins komast á framkvæmdastig þegar Sarkozy, mjög 

vinveittur Bandaríkjamönnum, er orðinn forseti. Þessi sinnaskipti komu líka á mjög 

heppilegum tíma fyrir Frakkland. Sarkozy var kraftmikill í utanríkismálum og náði 

frumkvæði af Bretlandi í öryggissamvinnu þegar Frakkland gegndi síðast forystu í ESB árið 

2008. Þá hafði Bretland tiltölulega nýlega gengið í gegnum forsætisráðherraskipti og ekki var 

ljóst hvernig nýr Bandaríkjaforseti myndi haga sér í evrópskum öryggismálum. Þýskaland 

stígur ávallt varlega til jarðar í hernaðarsamvinnumálum. Því má segja að Frakkland hafi átt 

sviðið í þessum málum síðan Obama var kjörinn forseti
149

. 

 

5.4 Samantekt á franska hernum 

Frakkland hefur ávallt og ætíð beitt realisma í nálgun sinni á hermál. Ríkið hafði lengi á að 

skipa mjög öflugum her sem stóðst öðrum Evrópuþjóðum fullkomlega snúning. Það var 

gríðarlegt áfall fyrir Frakkland og franska þjóðarsál að tapa í seinni heimsstyrjöldinni og 

sjálfsmynd ríkisins laskaðist mjög, á hernaðarsviðinu sem á öðrum sviðum. Eftir seinni 

heimsstyrjöld reyndist ríkið ófært um að halda franska heimsveldinu saman í gegnum 

hernaðaraðgerðir eins og sýndi sig í óförunum í Indó-Kína og í Alsír. Eftir þær ófarir komst 

de Gaulle til valda árið 1958. Hann reyndi að nálgast hermálin með líberalískum 

stofnanakenningum. Hann bauð forystumönnum Bretlands og Bandaríkjanna fulla 

hernaðarsamvinnu Frakklands gegn því að þessi þrjú lönd yrðu eins konar forystulönd í 

NATO. Því boði var kurteislega hafnað. Má leiða að því líkum að engilsaxnesku ríkin tvö hafi 

einfaldlega trúað að Frakkland væri „búið að vera“ og því þyrfti ekki að hafa jafn nána 

samvinnu við ríkið og de Gaulle lagði upp með. Vegna þessa hætti Frakkland að mestu 

þátttöku í hernaðarhlið NATO samvinnunnar og fór sínar eigin leiðir í hermálum. Það má 

færa rök fyrir því að samvinna Frakklands við fyrrum nýlendur í Afríku í sambandi við 
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hermál séu með líberalískum stofnanakenningablæ. Samvinna er lykilatriðið í þessum 

málaflokk í Françafrique stefnunni eins og öðrum. Hins vegar þjónar þessi samvinna einnig 

því markmiði Frakklands að halda stöðu sinni á meðal stærstu velda heims. Því verður að líta 

á þessa samvinnu með realískum augum. Samvinnan er til staðar á meðan það þjónar 

hagsmunum Frakklands.  

Fimmtíu árum eftir að ráðamenn engilsaxnesku ríkjanna tveggja höfnuðu boði 

Frakklands um nánari samvinnu á sviði hermála innan NATO snéri Frakkland aftur inn í 

hernaðarsamstarf bandalagsins. Í þetta sinn á eigin forsendum og ríkið gerði kröfur sem ekki 

var annað hægt en að verða við
150

. Verður það að teljast vel af sér vikið hjá ríki sem svo oft 

hefur verið afskrifað. 
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6 Samband Frakklands við arabaheiminn 

Frakkland á sér langa sögu um ítök í arabaheiminum. Frakkar litu á löngum á sjálfa sig sem 

veldi við Miðjarðarhaf og sem slíkir leituðust þeir við að hafa áhrif á gang mála í kringum 

hafið. Strax árið 1830 náðu þeir fótfestu í Alsír. Þá var fyrir fremur veik stjórn 

Ottómanaveldisins á svæðinu
151

 en Frakkland náði smám saman meira svæði undir sig í 

heimshlutanum á kostnað Ottómana. Æ síðan hefur Frakkland verið áberandi í umræðu um 

Mið-Austurlönd og Norður-Afríku. Þessum kafla er ætlað að svara þriðju rannsóknar-

spurningunni og í leiðinni að athuga hvort að þriðja tilgátan eigi við rök að styðjast. Til 

upprifjunar eru bæði spurningin og tilgátan endurtekin hér fyrir neðan: 

 

Hver eru áhrif Frakklands í Mið-Austurlöndum og 

Norður-Afríku, svæði sem sögulega hefur skipt þá miklu máli, 

og þeirra elstu og mikilvægustu nýlendu, Alsír er að finna? 

 

Frakkar halda enn talsverðum áhrifum í Mið-Austurlöndum 

og Norður-Afríku sem eru óháð þeim áhrifum sem 

Bretland/Bandaríkin hafa á þeim slóðum. 

 

Ríkin sem Frakkland réð með einum eða öðrum hætti í Mið-Austurlöndum eru 

eftirfarandi; 

 Máritanía 

 Vestur-Sahara 

 Marokkó 

 Alsír 

 Túnis 

 Sýrland 

 Líbanon 

Ríki araba í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku telja um það bil 380 milljónir manna. Þar 

af eru íbúar í fyrrum frönskum nýlendum og verndarsvæðum um 120 milljónir. Þessu til 

viðbótar höfðu Frakkar mikil ítök í löndum eins og Egyptalandi, Yemen og Írak en í þeim 

löndum búa aðrar 140 milljónir. Af þessu má sjá að sögulega hefur Frakkland haft mjög 

sterka nærveru í Mið-Austurlöndum. 
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6.1 Upphaf afskipta Frakklands af Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum 

Frakkland kom sér vel fyrir í Alsír og gerði landið að hluta Frakklands strax árið 1830. Þá leið 

ætlaði Frakkland síðar að fara með aðrar nýlendur sem ríkið náði yfirráðum yfir. Engin þeirra 

varð þó jafn tengd Frakklandi og Alsír. Seinna á nítjándu öld náði Frakkland undir sig Túnis 

og Marokkó en bæði löndin fengu stöðu verndarsvæða. Frakkland hafði einnig umtalsverð 

áhrif í Egyptalandi með Bretum. Áhrifin voru og eru enn svo mikil að frönskumælandi skólar 

eru algengir þar og það er ákveðið stöðutákn að senda börn sín í þá
152

. Eitt stærsta og elsta 

franska menntasetur í Mið-Austurlöndum er að finna í Kaíró. Egyptaland er í La francophonie 

vegna þess að lengi talaði stór hópur þar í landi frönsku sem annað tungumál þó að það hafi 

farið minnkandi síðustu áratugina.  

Eftir fyrri heimsstyrjöldina skiptu Bretland og Frakkland með sér veldi Ottómana í 

Mið-Austurlöndum. Í sinn hlut fengu frönsk stjórnvöld yfirráð yfir Sýrlandi og Líbanon en 

Bretland fór með stjórn mála í Palestínu og Írak. Frakkland skipti sér mun meira af stjórn 

sinna svæða en Bretland, sem notaði innlenda konunga og hirð í kringum þá til að stjórna 

óbeint. Tök Frakklands á þessum verndarsvæðum voru aldrei að fullu tryggð og í seinni 

heimsstyrjöldinni hernámu Bandamenn þau
153

. Eftir stríð ætluðu frönsk stjórnvöld að snúa 

aftur en um það var ekki að ræða. Bæði ríkin fengu sjálfstæði fyrir 1950. Þó náði Frakkland 

að innleiða eigin menningu í nokkrum mæli í báðum ríkjum
154

 og frönsk menningaráhrif eru 

mikil í Líbanon enn í dag
155

. Kristnir Líbanar, svokallaðir maronítar, voru bandalagsmenn 

franskra stjórnvalda í landinu. Óvíst er hversu mikill hluti landsmanna þeir eru í dag vegna 

þess að manntal hefur ekki verið tekið í landinu síðan 1932. Skipting þjóðarbrota í Líbanon er 

mjög eldfimt mál og því hefur ekki verið gert manntal svona lengi. En maronítar og margir 

múslimahópar kenna á frönsku
156

. Enn fleiri skólar kenna frönsku sem fyrsta eða annað erlent 

mál og arabískukunnátta menntaðs fólks í Líbanon er að dragast saman en franska og enska 

eru í auknum mæli að verða fyrsta mál
157

. 

 

6.2 Pólitísk áhrif Frakklands í heimshlutanum eftir seinni heimsstyrjöld 

fram til 1980 

Eftir seinni heimsstyrjöldina var heimurinn gjörbreyttur fyrir Frakkland. Ítökin voru lítil sem 

engin í Mið-Austurlöndum, og þau áhrif sem ríkið hafði voru engilsaxnesku ríkin tvö í óða 

önn að skipta á milli sín. Frönsk stjórnvöld höfðu ekki bolmagn til að halda Túnis og 

Marokkó og bæði ríkin losuðu sig frá Frakklandi árið 1956. En Frakkland reyndi lengi að 

halda í Alsír, sína elstu og mikilvægustu nýlendu. Hluti Alsíringa vildi hins vegar sjálfstæði 

frá Frakklandi og hófu vopnaða baráttu gegn Frakklandi. Það leiddi til borgarastyrjaldar sem 

skók Frakkland. 
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Barátta Alsírbúa fyrir sjálfstæði leit út fyrir öðrum ríkjum á svæðinu eins og barátta 

múslímskrar bræðraþjóðar fyrir sjálfstæði frá nýlenduveldi. Skipti þá engu máli hvort yfirvöld 

voru trúrækin eða væru yfir veraldlegu ríki. Hinn múslímski heimur sameinaðist gegn 

Frakklandi í Alsír. Einnig hlaut Frakkland harða gagnrýni frá Bandaríkjamönnum fyrir 

framgöngu sína þar. De Gaulle varð forseti Frakklands árið 1958 á tímum þar sem Frakkland 

virtist algjörlega heillum horfið í alþjóðastjórnmálum. Þá stóð borgarastyrjöldin í Alsír sem 

hæst og ríkið hafði þá þegar tapað nýlendum sínum í Indó-Kína og Mið-Austurlöndum. 

Alsír valdi að ganga úr sambandi við Frakkland og fékk sjálfstæði árið 1962. Það mæti 

ætla að þar með væri afskiptum Frakka af Mið-Austurlöndum lokið, enda var sambandið við 

arabaheiminn eins og hann lagði sig mjög stirt og eini bandamaðurinn í Mið-Austurlöndum 

var Ísrael
158

. Hins vegar tókst de Gaulle að snúa gjörtapaðri stöðu í frekar sterka stöðu á 

minna en áratug. Honum tókst að mynda skörp skil á milli heimsvaldastefnu og hugsun fjórða 

lýðveldisins og hins nýja og framsækna fimmta lýðveldis
159

. Forgangsverk de Gaulle var að 

setja upp áætlun um nýtt og endurnýjað samband við gömlu nýlendurnar á 

jafnréttisgrundvelli
160

. Gömlu verndarsvæðin í Líbanon, Túnis og Marokkó urðu mikilvægir 

bandamenn de Gaulles og hann fjarlægðist Ísrael markvisst. Hann sleit kjarnorkusamvinnu 

við Ísrael og hafnaði tilboði Ben Gurions um vináttu- og varnarsamning árið 1963
161

. Það tók 

tíma að fjarlægjast Ísrael því margt fólk í franska stjórnkerfinu var mjög hlynnt áframhaldandi 

góðu sambandi við Ísrael. Gyðingar í Frakklandi hafa alltaf verið fjölmennir og mynda þeir 

fjölmennasta gyðingasamfélagið í Evrópu
162

 og þar með mikilvægan þrýstihóp í ríkinu. 

De Gaulle tókst að skilja við Alsír í sæmilegri sátt að lokum og náðust samningar um 

að franskar eignir yrðu áfram franskar. Alsíringar brutu þann hluta samningsins sem snéri að 

fylgismönnum Frakklands í Alsír, en þeir voru drepnir hundruðum saman. Hins vegar fékk 

franska ríkisolíufyrirtækið Elf einkarétt á olíuvinnslu í Alsír. Það var mjög stór samningur og 

kom Elf í hóp Systranna sjö í olíuiðnaðinum. Alsír var einnig mjög háð Frakklandi 

efnahagslega fyrsta áratuginn eftir sjálfstæðið. 

Þessar gjörðir de Gaulles sýna að hann leitaðist við að vinna eftir frjálslyndum 

stofnanakenningum hér sem víða annars staðar. Þegar de Gaulle komst til valda vildi hann fá 

NATO meira verk í Mið-Austurlöndum og ætlaði Frakklandi að hafa áhrif í gegnum það 

bandalag. Einnig gerði hann viðamikinn samning við Alsír við sjálfstæðið sem var vinnuplagg 

um hvernig samskiptum landanna skyldi háttað í framtíðinni.  

Þar sem frjálslyndar stofnanakenningar brugðust de Gaulle fór hann að vinna eftir 

realískum línum. Sem dæmi má nefna að þrátt fyrir svik að hálfu Alsíringa eftir sjálfstæði gaf 

de Gaulle þá ekki upp á bátinn og fékk í staðinn stóran olíusamning við ríkið. Hann minnkaði 

                                                 
158

 Behr, Timo. 2009. France, Germany and Europe's Middle East Dilemma: The Impact of National Foreign 

Policy Traditions on Europe's Middle East Policy. 
159

 Muller, Patrick. 2013. The Europeanization of France's foreign policy towards 

the Middle East conflict – from leadership to EU-accommodation. 
160

 Muller, Patrick. 2013. The Europeanization of France's foreign policy towards 

the Middle East conflict – from leadership to EU-accommodation. 
161

 Behr, Timo. 2009. France, Germany and Europe's Middle East Dilemma: The Impact of National Foreign 

Policy Traditions on Europe's Middle East Policy. 
162

 Behr, Timo. 2009. France, Germany and Europe's Middle East Dilemma: The Impact of National Foreign 

Policy Traditions on Europe's Middle East Policy. 



  

50 

 

mjög tengslin við Ísrael og bætti þau við önnur arabalönd vegna þess að það var meiri 

heildarábati fyrir Frakkland í því fólginn en vera í áframhaldandi góðu sambandi við Ísrael
163

. 

Egyptaland hefur löngum þótt öflugast í hópi arabalanda og það var í Kaíró sem de 

Gaulle kynnti hina nýju stefnu fimmta lýðveldisins gagnvart arabaheiminum, la politique 

arabe. 

Eftir sex daga stríðið árið 1967 greinir heimildir á um hvort de Gaulle hafi séð 

tækifæri fyrir Frakkland eða hvort hann hefði haft áhyggjur af heimsfriðnum. Hvort heldur 

sem er tryggði Frakkland sér völd og áhrif innan arabaheimsins á meðan Bretland og 

Bandaríkin voru heldur óvinsælli en áður eftir stríðið. De Gaulle leit þannig á málið að Ísrael 

væri orðið of öflugt í heimshlutanum
164

. Sem bandamaður Bretlands og Bandaríkjanna væru 

áhrif þeirra ríkja því orðin of mikil til að Sovétmenn gætu við unað. Því leituðust Frakkar við 

að efla önnur ríki á svæðinu eins og Egyptaland og Líbanon. Írak hafði einnig komið inn á 

áhrifasvæði Frakklands eftir valdatöku Baathflokksins þar í landi. Flokksmenn vildu 

fjarlægjast Bandaríkin og Bretland en hugnaðist ekki Sovétríkin. Því varð Frakkland fyrir 

valinu og gerði ríkið marga mjög stóra samninga við Írak á sviði olíuvinnslu og fleiri sviða á 

áttunda áratugnum. Það var í tíð Jacques Chiracs sem forsætisráðherra sem þessi viðskipti áttu 

sér stað
165

. Samvinna Frakklands við Írak varð mjög náin eftir olíukrísuna árið 1973. Þá sýndi 

sig að Frakkland þurfti eins mikið á bandamönnum sínum í Mið-Austurlöndum að halda og 

þeir á Frakklandi
166

. Náinn vinskapur myndaðist milli Saddams Hussein og Jaques Chiracs á 

þessum tíma, og tók Chirac á móti Hussein í París með þeim orðum að þar færi „persónulegur 

vinur“. Saddam Hussein sagði við það tilefni: 

Við höfum valið Frakkland, við aðhyllumst sama laïcité 

og þið, við erum byltingarsinnar eins og þið og við tengjumst nú 

þegar böndum gegnum sameiginlega fortíð.
167

.
168

 

Frakkland átti í náinni samvinnu við Írak um nýtingu kjarnorku og gekk sú áætlun undir 

nafninu Ósíris. Ísrael líkaði þessi samvinna stórilla og eyðilagði kjarnorkuverið í Írak í 

loftárás árið 1981
169

. Það varð tilefni til stirðs sambands Frakklands og Ísrael um hríð. Seinna 

urðu þessi viðskipti mjög óþægileg fyrir Chirac þegar hann var orðinn forseti Frakklands og 

Bandaríkin höfðu ákveðið að ráðast inn í Írak. 

Frakkland undir politique arabe stefnunni markaðssetti sig sem þriðja valkostinn 

gagnvart Sovétríkjunum og Bandaríkjunum/Bretlandi
170

. Egyptaland var aldrei í 

kjarnaáhrifasvæði Frakklands heldur skipti ríkið um bandamenn eins og hentaði hverju sinni. 

Hins vegar komu frönsk stjórnvöld því þannig fyrir eins og annars staðar í heimshlutanum að 
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þau komu að öllum meiriháttar ákvörðunum. Frönsk stjórnvöld veittu Khomeini erkiklerk frá 

Íran landvistarleyfi árið 1977. Sú aðgerð ber einna best vitni realískum nálgunum Frakklands 

á málefni Mið-Austurlanda. Venjulega voru stjórnvöld veraldleg sem Frakkland studdi í 

samræmi við laïcité stefnu Frakklands sjálfs. Hins vegar veitti Frakkland í þessu máli 

trúarleiðtoga hæli sem hafði á stefnuskránni að kollvarpa veraldlega sinnuðum stjórnvöldum. 

Þessi tilteknu veraldlegu stjórnvöld höfðu verið mjög handgengin Bandaríkjunum. Hins vegar 

sáu frönsk stjórnvöld ekki fyrir að Khomeini myndi snúast gegn þeim næstum því um leið og 

hann náði völdum. Frakkland veitti í kjölfarið mörgum háttsettum meðlimum 

keisarastjórnarinnar hæli og fyrrum keisaraynja Íran býr nú í París
171

. 

Valdabaráttu Bandaríkjamanna og Frakklands í Mið-Austurlöndum má best sjá á 

friðarferlinu fyrir botni Miðjarðarhafs. Frakkland fékk ekki að koma að borðinu í fyrstu 

umferð friðarferlisins sem kom á eðlilegum samskiptum Egyptalands og Ísraels
172

 árið 1978. 

Það reitti frönsk stjórnvöld mjög til reiði en þau áttu næsta leik. Þau lýstu því yfir að það yrði 

ekki um frið að ræða í Mið-Austurlöndum fyrr en Palestínumenn fengju að koma að 

samningaborðinu. Sú stefna sem Frakkland markaði þar átti eftir að fá mjög mikinn 

hljómgrunn innan arabaheimsins og var samþykkt sem sameiginleg stefna ESB í málefnum 

Mið-Austurlanda um miðjan tíunda áratuginn. 

Á árunum eftir 1973 var Frakkland á góðri leið með að verða fjölmennasta 

múslimaland Evrópu sem það er í dag
173

. Frönskum stjórnvöldum var þá og er enn mikið í 

mun að vernda laïcité lýðveldisins. Það töldu þau sig gera með því að styrkja veraldleg 

stjórnvöld innan arabaheimsins hvar sem þau gátu komið því við gegn öfgafullum múslimum. 

Stjórnvöld vógu það þyngra á metaskálunum en lýðræði sem í sjálfu sér er realísk nálgun
174

.  

Þrátt fyrir að Bandaríkin og Frakkland séu í því sem kalla mætti „vinsamlegri“ 

valdabaráttu vinna ríkin saman í mörgum löndum heimshlutans. 

 

6.3 Stefna Frakklands í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku eftir 1980 

Mitterrand Frakklandsforseti breytti verulega út af politique arabe stefnunni sem de Gaulle 

mótaði og tveir eftirmenn hans á forsetastóli höfðu fylgt eftir
175

. Hann hallaði sér mun meira 

að Ísraelum. Við lok kalda stríðsins gerði hann mögulega afdrifarík mistök. Hann samþykkti 

og lagði til herafla til að frelsa Kúveit úr höndum Íraka. Það leiddi til þess að Frakkland missti 

mikið af þeim sjálfstæða áhrifamætti sem þeir höfðu í Mið-Austurlöndum. Ríkið var ekki 

lengur annar kostur við tvíeykið Bandaríkin/Bretland heldur hafði það lent í sama liði og hin 

ríkin tvö
176

. Einnig varð Frakkland í fyrsta skiptið skotmark fyrir hótanir hryðjuverkamanna. 
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Það náði ákveðnum hápunkti þegar öfgafullir múslimar frá Alsír rændu franskri 

farþegaflugvél árið 1992. 

 Frakkland var sett til hliðar í Oslóar- og Madrídarsamningunum á milli 

Palestínumanna og Ísraelsmanna um miðjan tíunda áratuginn. Frönsk stjórnvöld reyndu að 

komast að en bæði Bandaríkjamenn og Ísraelar höfnuðu þeirra aðkomu
177

. Engan stuðning var 

heldur að fá frá arabaríkjunum eftir að Frakkand hafði þá nýverið blandað sér í innrásina í 

Írak
178

 sem var frekar óvinsæl meðal almennings í arabaheiminum. Ísraelar höfðu bandamenn 

í Bandaríkjunum og þurftu ekki á Frakklandi að halda eins og á stóð. 

Frakkland reyndi að svara þessu með því að setja tveggja ríkja lausn í Ísrael á oddinn í 

ESB. Frönskum stjórnvöldum tókst að gera þá stefnu að opinberri stefnu sambandsins
179

. En á 

níunda áratugnum höfðu þeir gert mistök í líbanska borgarastríðinu, þeir höfðu sent her á 

vettvang en hafði ekki tekist að vernda friðinn
180

. Írak, áður öflugur samvinnuaðili í 

heimshlutanum var í rústum og frönsk stjórnvöld höfðu sætt vaxandi gagnrýni heima fyrir 

vegna stuðnings við stjórnvöld í Túnis sem voru mjög ólýðræðisleg
181

. 

Sú stefna sem Mitterrand reyndi að fylgja í Mið-Austurlöndum virkar mjög fálmkennd 

og ruglingsleg. En það er afleiðing af því að valdahlutföll breyttust í heimshlutanum frekar 

snögglega. Keisarastjórnin í Íran féll, eins og frönsk stjórnvöld sáu fyrir, en klerkastjórnin 

sem kom í staðinn reyndist alls ekki sá bandamaður sem Frakkland reiknaði með. Einnig fór 

Írak, helsta bandalagsríki Frakklands á svæðinu, í kostnaðarsamt stríð við Íran. Það var styrkt 

með bandarískum og breskum vopnum að miklu meira leyti en frönskum. Því féll Írak að 

nokkru leyti út af áhrifasvæði Frakklands. Í Líbanon hafði brotist út borgarastyrjöld árið 1975 

og Sýrland var Frakklandi fjandsamlegt. Egyptaland hafði fengið geysilegan stuðning frá 

Bandaríkjamönnum vegna friðarsamkomulagsins við Ísrael árið 1978 þannig að Mitterrand 

neyddist til að hugsa málin í Mið-Austurlöndum fyrir Frakkland upp á nýtt á níunda 

áratugnum.  

Tíundi áratugurinn fór að miklu leyti í að endurmeta utanríkis- og öryggisstefnu 

Frakklands. De Gaulle hafði mótað stefnu þrjátíu og fimm árum fyrr sem Mitterrand hafði 

þurft að breyta mjög út af, með slæmum árangri
182

. Chirac reyndi að endurreisa politique 

arabe og tókst það að einhverju marki. Frakkland kom því til dæmis í gegn á vettvangi SÞ að 

Írakar máttu selja umtalsvert meiri olíu í olía fyrir mat áætluninni sem gerð var fyrir Íraka 

eftir frelsun Kúveit
183

. Einnig skiptu ríki eins og Írak, Íran og Líbýa út dollaranum fyrir evru í 

utanríkisviðskiptum. Þar á meðal viðskipti með olíu. Það átti þátt í að styrkja stöðu evrunnar 

gagnvart dollara á heimsmörkuðum. Áhrif Frakklands í ESB og í Mið-Austurlöndum náðu þó 

ákveðnum lágpunkti þegar Hamas liðar voru kosnir til stjórnar á Gaza ströndinni. Chirac 
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þáverandi forseti Frakklands talaði fyrir því að Palestínumenn hefðu valið og heimurinn yrði 

að lúta því. Hins vegar komu aðrar þjóðir ESB og Bandaríkin því til leiðar að aðstoð við 

Gazaströndina yrði fryst. Þannig einangraðist Frakkland í afstöðu sinni – og þurfti að láta 

undan
184

. 

 

6.4 Frakkland og arabaheimurinn eftir aldamót 

Jacques Chirac þáverandi forseti tók ekki þátt í og hélt Frakklandi utan við innrás 

Bandamanna í Írak árið 2003. Það má skýra með því að Chirac var forsætisráðherra 

Frakklands þegar viðskipti Frakklands og Íraks voru mest og best. Á þeim tíma naut Baath 

flokkurinn í Írak aðdáunar og velvildar í Frakklandi. Frönsk stjórnvöld þess tíma sáu í 

þjóðernissósíalismanum sem Baath flokkurinn boðaði ákveðna samsvörun við sýn Frakklands 

á þjóðernið. Það átti að byggja upp íraskt þjóðerni þvert á ættbálkalínur með því að reisa 

sósíalískt ríki sem fólk gat fundið til samkenndar með
185

. Þarna má sjá constructivískar 

áherslur, efnahags- og stjórnmálaelíta í Frakklandi var of tengd samsvarandi elítum í Írak til 

að það borgaði sig fyrir Frakkland að fara í stríð við ríkið. 

Vegna náinna tengsla Frakklands og Íraks gátu frönsk stjórnvöld ef til vill sagt betur 

en önnur ríki fyrir um hversu mikil hætta stafaði af gjöreyðingarvopnum Íraka. Það hefur 

komið á daginn að Frakkland hafði rétt fyrir sér í þessum efnum og staða þeirra hefur batnað 

mjög gagnvart arabalöndunum. Fjárfestingar araba í Frakklandi eru mjög á uppleið og eru 

orðnar mun meiri en í Bretlandi.  

Þegar leið að lokum síðustu aldar jukust áhrif Frakklands í Mið-Austurlöndum á ný. 

Írak skuldaði Frakklandi háar upphæðir og um leið og slaknaði á viðskiptabanninu gegn 

ríkinu eftir innrásina í Kúveit voru frönsk fyrirtæki komin inn í Írak. Total, franska 

ríkisolíufyrirtækið, gerði risasamning við írönsk stjórnvöld árið 1998. Það var í andstöðu við 

viðskiptabann Bandaríkjanna á ríkið en frönsk yfirvöld sögðu að bandarísk lög og samþykktir 

giltu í Bandaríkjunum, ekki í heiminum. Total slapp alveg við bandarískar refsiaðgerðir
186

.  

Sarkozy byrjaði sinn forsetaferil á metnaðarfullri endurskoðun á utanríkismálum og 

varnarmálum
187

. Hann valdi Kaíró til að kynna endurvaktar hugmyndir um samband landa við 

Miðjarðarhafið og kallaði þá stefnu Frakka politique mediterranée. Þessi stefna er arftaki 

politique arabe og á að ná til landa Miðjarðarhafsins. Honum varð nokkuð ágengt og fékk til 

fundar við sig í París leiðtoga allra Miðjarðarhafslandanna nema Líbýu árið 2008
188

. Þessar 

hugmyndir voru upp á borðinu í Frakklandi í kringum fyrri heimsstyrjöld en lognuðust út af 

eftir seinni heimsstyrjöld þar sem þjóðirnar í kringum hafið sáu í þeim áframhald á 

heimsvaldastefnu Frakklands
189

. Í raun er þessi stefna lítið frábrugðin politique arabe og tekur 

við af henni. Það sem er breytt í nýju stefnunni er að nú er ESB sem heild orðinn þátttakandi í 
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stað Frakka áður. Frakkland hefur fengið endurnýjað sjálfstraust á hernaðarsviðinu eftir að 

ríkið varð aftur þátttakandi í NATO. Frakkland réðst inn í Líbýu með hjálp NATO og losaði 

landið við Ghaddafi einræðisherra. Hann var áður bandamaður Frakklands á ýmsum sviðum 

en óvinur á öðrum.  

Líbýa og Frakkland hafa átt slitrótt samband í gegnum tíðina. Eftir seinni 

heimsstyrjöld studdi Bretland konung þar til valda eins og svo víðar í sínum nýlendum. 

Þessum konungi var steypt af stóli árið 1969 og þá voru frönsk stjórnvöld snögg til að gera 

viðskiptasamninga við Líbýu. Þau héldu ágætis sambandi við Líbýu á ýmsum tímabilum og 

áttu ríkin flókið samband. Líbýa hjálpaði Frakklandi að yfirbuga íslamska uppreisnarmenn í 

Chad á áttunda áratugnum, en studdu nígerska uppreisnarmenn á svipuðum tíma. Frakkland 

barðist við nígersku uppreisnarmennina með stjórnarhernum þar í landi. Frönsk flugvél frá 

Brazzaville til Parísar var sprengd í loft upp yfir Chad og var það Líbýa sem bar ábyrgð á því 

og borgaði háa peningaupphæð til ættingja fórnarlambanna. Ghaddaffi kom svo í heimsókn til 

Parísar árið 2007
190

 í boði Sarkozys sem þremur árum seinna fór með her inn í landið sem 

leiddi til þess að Ghaddaffi var drepinn
191

. 

Eftir fall Ghaddaffis er mjög líklegt að Frakkar geri sitt ítrasta til að halda Líbýu á 

frönsku áhrifasvæði frekar en bandarísku þar sem Frakkland er mjög háð Norður-Afríku um 

orku og svæðið er mikilvægur markaður fyrir franskar vörur
192

. 

Frakkland og Tyrkland áttu í ákveðinni valdabaráttu um hver gæti tekið forystuna 

þegar kom að friðarviðræðum í Líbanon og Sýrlandi
193

. Frakkland tók einnig frumkvæði 

þegar kom að því að ákveða hvort ráðast ætti inn í Sýrland. Á tímabili leit út fyrir að þeir 

þyrftu að standa einir að aðgerðum þar í landi. En Sýrlendingar sjálfir hjuggu á hnútinn með 

því að bjóðast til að láta efnavopn af hendi. 

Frakkland hefur notað ESB til að auka áhrifavaldd sitt í Mið-Austurlöndum. Má þar 

sérstaklega nefna deilurnar fyrir botni Miðjarðarhafs. Þar hafa Frakkar loksins komist að 

samningaborðinu milli Palestínumanna og Ísraelsmanna
194

 með fulltingi ESB.. Einn 

athyglisverður punktur í hinu nýstofnaða Miðjarðarhafsbandalagi er að Bandaríkjunum er 

ekki hleypt að sambandinu. Þarna eiga einungis að vera ríki ESB, arabaríkin, Ísrael og 

Tyrkland
195

. Í gegnum ESB kom Frakkland að kjarnorkuviðræðum við Íran en það var 

kvartettinn sem stóð að þeim viðræðum. Ólíklegt má þykja að Frakkland hefði komist að því 

samningaborði af sjálfsdáðum án áhrifa sem ESB hefur.  

 

6.5 Efnahagsleg og hernaðarleg samvinna Frakklands við Mið-

Austurlönd og Norður Afríku 

Efnahagsleg áhrif og tengsl Frakklands við Mið-Austurlönd eru töluverð. Elf, sem síðar varð 

Total, er meiriháttar vinnsluaðili að náttúruauðlindum í Qatar og fleiri löndum
196

. Qatar er ríkt 
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af gasi og hlutdeild Total fyrirtækisins við vinnslu gass er yfir 60%
197

. Í litlu olíuríkjunum við 

Persaflóa er hlutdeild Total í vinnslu á olíu einnig stór þó hún komist ekki yfir 50% eins og í 

gasauðlindum Qatar
198

. Einnig er Maghreb svæðið eins og það leggur sig mjög mikilvægur 

markaður fyrir franskar vörur
199

. Arabar úr Flóaríkjunum eru svo mjög stórir fjárfestar í 

Frakklandi um þessar mundir. 

Í sumum ríkjum Mið-Austurlanda, eins í tilfelli Sameinuðu arabísku furstadæmanna, 

Qatar, Óman og Yemen hefur Frakkland gert varnarsamninga við viðkomandi lönd ásamt 

Bretlandi og Bandaríkjunum. Varnarsamningar á milli Arabísku furstadæmanna við 

Bandaríkin voru undirritaðir 1994, við Frakkland 1995 og Bretland 1996
200

. Það gefur sterka 

vísbendingu um stöðu Frakklands að ríkin við Persaflóann litu til Frakklands á undan 

Bretlandi þegar kom að varnarsamningum. En einnig getur það verið vísbending um að ríki á 

þessu svæði líti á Frakkland sem sjálfstæða einingu en tvíeykið Bandaríkin/Bretland sem aðra. 

Frakkland setti á fót herstöð í Abu Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum árið 2008 

eftir langvarandi hernaðarsamstarf
201

. Samstarfi í hörðum málum eins og hernaðar- og 

efnahagsmálum fylgir svo iðulega menningarsamstarf þegar Frakkland á í hlut. Nýverið 

opnaði Louvre safnið í París útibú í Abu Dhabi
202

. 

Frakkland hefur verið með herlið í ríkjum við botn Persaflóa í sameiginlegum NATO 

herstöðvum. Á efnahagssviðinu hafa frönsk fyrirtæki stóra samninga í vinnslu náttúruauðlinda 

í löndunum, en einnig fyrirtæki frá Bandaríkjunum/Bretlandi
203

. Frakkar hafa séð mörgum 

herjum Mið-Austurlanda fyrir vopnum á einum eða öðrum tíma. Mjög athyglisvert er að 

skoða vopnasöluyfirlit frá Frakklandi til landa Mið-Austurlanda þar sem vopnakaup koma í 

stórum bylgjum í ákveðnum löndum en svo er klippt á þau. Dæmi um ríki sem þetta á við eru 

Ísrael, Íran og Írak
204

. Í tveim tilfellum, Ísrael og Írak tóku önnur Vesturveldi við keflinu af 

Frökkum.  

Frakkland hafði ýmislegt að bjóða arabaríkjunum. Ríkið hafði á að skipa 

ríkisfyrirtækjum með mikla reynslu og þekkingu í uppbyggingu alls kyns innviða fyrir ríki, 

svo sem raforkunet, fjarskiptanet, vegalagningu, brúargerð og fleira. Síðast en ekki síst hafði 

Frakkland á að skipa nokkrum fyrirtækjum sem sérhæfðu sig í allskyns námu- og orkuvinnslu. 

Einnig var Frakkland kjarnorkuveldi, sem heillaði amk sum ríki Mið-Austurlanda
205

. Lengst 

gekk það í kjarnorkusamvinnu við Ísraela fyrir árið 1963 og við Írak fyrir árið 1981
206

. 

Eins og áður sagði eyðilagði Ísrael það sem hafði áunnist í samvinnu Frakklands og 

Íraks í kjarnorkumálum. Á þeim tíma var Írak komið í stríð við Íran þannig að frekari samstarf 

á sviði kjarnorkumála var lagt á hilluna. Hins vegar vakti Sarkozy máls á endurnýjaðri 

kjarnorkusamvinnu Frakklands við ríki araba. Hann sagði fullum fetum að ríki ættu rétt á að 
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nota kjarnorku til friðsamlegra nota
207

. Það gæti útskýrt að hluta auknar vinsældir Frakklands 

í Mið-Austurlöndum um þessar mundir. 

Menningarleg samkeppni er töluverð. Þannig standa franskir háskólar í Kaíró og 

Beirút á gömlum grunni og um allan arabaheiminn má finna öflugar franskar menntastofnanir. 

Bandaríkjamenn komu seinna en í dag má einnig finna amerískan háskóla í Beirút, í Kaíró, í 

Tel Aviv og á fleiri stöðum.  

Frakkland er mjög stór vopnaframleiðandi og hefur útvegað mörgum herjum í Mið-

Austurlöndum vopn. Stundum er það þvert á yfirlýsta stefnu en skýringa á því má yfirleitt 

leita í skuldastöðu Frakklands við viðkomandi ríki
208

. Sérstaklega var það áberandi í 

olíukrísunum en þá flutti Frakkland út vopn til ríkja sem stjórnvöld höfðu jafnvel áður lýst 

yfir að vopnaviðskiptum við viðkomandi ríki væri lokið
209

. 

 

6.6 Tengsl arabaheimsins og Norður Afríku við Frakkland í framtíðinni 

Tvisvar sinnum eftir seinni heimsstyrjöld leit út fyrir að Frakkland væri búið að vera sem 

veldi á svæðinu. Árið 1960 höfðu allar nýlendurnar nema Alsír fengið sjálfstæði og í Alsír 

ríkti borgarastyrjöld. En de Gaulle forseta tókst með mjög realískri nálgun að snúa nær 

vonlausri stöðu í hlutverk sem Frakkland mátti vel una við. De Gaulle byrjaði á nálgun með 

frjálslyndar stofnanakenningar að vopni þar sem hann bauð fram aðstoð Frakklands í 

sameiginlegri stefnu við Bandaríkin og Bretland á sviði NATO. Þannig ætlaði hann að fara 

leið samvinnu í gegnum stofnanir. En þar sem engilsaxnesku löndin höfnuðu tilboðinu reyndi 

de Gaulle realíska nálgun og náði svo góðum árangri að tveir eftirmenn hans á forsetastóli 

fylgdu eftir stefnu sem hann markaði. 

Mitterrand þurfti að horfast í augu við breyttan veruleika í Mið-Austurlöndum í 

kringum 1980 og reyndi að auka veg Frakklands með realískum nálgunum. En það mistókst. 

Á þessum tíma var samband Bretlands og Bandaríkjanna með Thatcher/Reagan tvíeykinu eins 

og það hefur best orðið. Frakkland var því dálítið útundan á þessum árum. Á árunum eftir 

1990 virtist sem sem Frakkland væri algjörlega heillum horfið í Mið-Austurlöndum sjálfum. 

Írak var í rústum, arabaríkin tóku Frakklandi með mikilli tortryggni og Ísrael vildi lítið með 

ríkið hafa. 

Það var ekki fyrr en eftir miðjan tíunda áratuginn sem Chirac náði að snúa taflinu við 

að einhverju leyti. Sarkozy tók við af honum en með breyttum nálgunum. Í þetta sinn voru 

það frjálslyndar stofnanakenninganálganir sem dugðu. Sarkozy endurnýjaði hernaðarsamstarf 

Frakklands við NATO og bætti samskiptin mjög. Einnig dreif hann áfram ESB samstarf í 

utanríkismálum og kom vinnu við Miðjarðarhafsbandalag á töluverðan rekspöl.  

Með aðgerðunum í Líbýu tókst Frakklandi að taka mesta frumkvæðið af 

Vesturveldunum þegar kom að arabíska vorinu
210

. Fram að því höfðu Vesturveldin staðið hjá 

og fylgst með almenningi rísa upp gegn hverjum valdhafanum á fætur öðrum. En Frakkland 
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fór af stað og aðstoðaði uppreisnarmenn við að koma hötuðum harðstjóra frá völdum
211

. Það 

ætti að gefa ríkinu ákveðið forskot á næstu árum. 

Áhrif Frakklands í heimshlutanum hafa verið mjög sveiflukennd. Fyrir seinna stríð 

voru áhrifin mjög mikil en hurfu nánast um 1960. Eftir það lá leiðin upp á við og náðu 

sjálfstæð áhrif Frakklands ákveðnum hápunkti árið 1979 þegar ríkið sendi herlið til Mekka að 

ósk Saudi Arabíustjórnar
212

. Frakkland varð þá fyrir valinu til að stilla til friðar eftir að hópur 

hliðhollur Íransstjórn hafði ráðist á mosku í borginni. Það er til marks um það álit sem 

Frakkland naut innan arabaheimsins að það var fyrsti kostur, ekki engilsaxnesku ríkin eða 

Sovétríkin. Leiðin lá svo aftur niðurávið eftir 1990, en á þeim tíma var samt sem áður ekki um 

að ræða jafnhátt fall og fyrrum. Maghreb svæðið eins og það lagði sig var þá í of miklum 

menningarlegum og efnahagslegum tengslum við Frakkland
213

 í gegnum innflytjendur þangað 

til að þau tengsl gætu slitnað svo auðveldlega. 

Áhrif Frakklands eru enn á ný vaxandi í Mið-Austurlöndum á stjórnmálasviðinu. Nú 

með þrenns konar hætti. Í eigin rétti, eins og frumkvæði í Sýrlandi ber vitni um, í gegnum 

ESB eins og aðkoma ESB að deilum Palestínumanna og Ísrael sýnir og i gegnum NATO eins 

og hernaðaraðgerðirnar í Líbýu gefa vísbendingu um. Einnig hafa Íran og Líbýa skipt um 

gjaldmiðil í utanríkisviðskiptum og notast nú við evru. Það gefur ESB meiri vigt efnahagslega 

í heimshlutanum á kostnað Bandaríkjamanna. Efnahagslega hefur franska ríkið mikil áhrif 

með ítökum í olíu- og jarðgasvinnslu á svæðinu, menningarleg áhrif eru töluverð, hernaðarleg 

áhrif eru mikil með hernaðarsamstarfi, herstöðvum og vopnasölusamningum og Frakkland 

sem ríki hefur mikið aðdráttarafl fyrir ríkt fólk frá Flóaríkjunum sem fjárfesta mikið í 

Frakklandi. Tilgátan sem sett var fram í upphafi heldur. Eftir aldamót hefur Frakkland  

markvisst fest sig í sessi í Mið-Austurlöndum sem valkost við Bandaríkin/Bretland  með 

viðskipta- og hernaðarsamvinnusamningum við ríki Persaflóa
214

. 
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7 Frakkland og Afríka 

Hér verður fjallað um tengsl Frakklands við Afríku að undanskildri Norður-Afríku, sem í 

þessari umfjöllun verður talin með Mið-Austurlöndum. Frönsk áhrif sem skoðuð verða í 

Afríku eru efnahagsleg, hernaðarleg og menningarleg. Hér verður skoðað hvort  dregið hafi úr 

áhrifum Frakka á þessa þætti, hvort áhrif hafi staðið í stað eða hvort áhrifin hafi aukist á 

árunum eftir sjálfstæði nýlendanna. Kaflanum verður skipt upp í nokkra undirkafla. Vestur- 

og Mið-Afríka eru í sérstökum kafla þar sem leið þessara nýlenda er svipuð, Austur-Afríka 

fær sér kafla þar sem þær nýlendur fóru töluvert aðra leið en hinar fyrrnefndu. Sérstakur kafli 

verður um efnahagstengsl Frakklands við Afríku sem og um hernaðarsamstarf. Svo verður 

framtíð Françafrique stefnunnar skoðuð í sérstökum kafla. Til að svara spurningunni um hvort 

áhrif Frakklands fari þverrandi í heiminum verður að skoða Afríku sérstaklega vel. Einnig var 

önnur rannsóknarspurningin svohljóðandi: 

1. Hver eru menningarleg og efnahagsleg áhrif Frakklands í Afríku sunnan Sahara, 

heimsálfunni þar sem Frakkar voru hvað umsvifamestir á nýlendutímanum? 

 

Kaflinn mun taka á þessari spurningu. 

 

7.1 Upphaf að áhrifum Frakklands í Afríku 

Frakkland hafði sterka stöðu í Afríku á seinni hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar 

tuttugustu. Stór hluti af Vestur-Afríku var undir yfirráðum Frakklands og stjórnvöld kepptust 

við að ná til sín nýlendum stranda á milli, rétt eins og Bretland. Á meðan bresk stjórnvöld 

reyndu að tengja nýlenduveldi sitt með norður-suður ás um álfuna var Frakklandi meira 

umhugað um vestur-austur ás. Breskt og franskt lið hittust í Suður-Súdan um aldamótin 1900 

og höfðu Bretar betur í baráttunni um það svæði. Frakkar náðu því aldrei sínum fyrirætlunum 

að ná þvert yfir Afríku. En það tókst næstum því og geysistór svæði í Mið- og Vestur Afríku 

voru í þeirra höndum á nýlendutímanum
215

.  

Nálgun Frakklands á nýlendurnar í Afríku var misjöfn. Í Senegal og á Sahel 

svæðunum reiddu stjórnvöld sig á araba og hópa múslima sem þeir töldu hvíta. Þau sýndu 

trúarbrögðum múslima og menningu merkilega mikla virðingu og bönnuðu kaþólskum 

trúboðum að starfa þar sem íslam voru ráðandi trúarbrögð
216

. Sum svæði í Afríku, eins og 

Senegal og Fílabeinsströndin urðu nýlendur. Önnur svæði urðu verndarsvæði eins og Chad. 

Enn önnur voru fyrst svæði í sérstöku sambandi við Frakkland en því var nánast 

undantekingarlaust breytt seinna í nýlendur eða verndarsvæði. 

Í Frakklandi hafði sú skoðun orðið ofaná í þjóðerniskenningum að þjóðerni sé val. 

Hægt sé að kjósa sér þjóðerni
217

, og ef gamla þjóðernið hentar ekki lengur er vel hægt að 

ganga til liðs við nýtt þjóðerni.  

Með þetta í huga má betur skilja ólíka nálgun Breta og Frakka í nýlendunum
218

. 

Frakkar  fóru þangað og reyndu að breiða út franska tungu og menningu með það í huga að 

nýlendubúar myndu verða Frakkar rétt eins og gerðist í heimalandinu hundrað árum fyrr
219

. 
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En raunin varð talsvert önnur. Frakkar litu niður á innfædda mjög víða þar sem þeir 

komu
220

. Þannig var töluverður munur á stefnu þeirra í orði og á borði. Þó að nokkrir svartir 

menn hafi náð inn á franska þingið árið 1914 þýðir það ekki að djúpstætt jafnrétti hafi ríkt í 

nýlendunum. Frakkar biðu eftir því að innfæddir veldu að verða Frakkar og semdu sig að 

siðum og venjum þeirra, en gerðu ekki endilega mikið í því að hleypa innfæddum að 

mikilvægum störfum í stjórnsýslu og her
221

. Einnig sýndi það sig fljótlega að aðlögunin mætti 

ekki verða of mikil. Í þeim tilvikum sem Afríkumenn urðu „of“ Evrópusinnaðir hættu Frakkar 

að geta stjórnað þeim. Þess vegna sóttust Frakkar eftir einhvers konar millibilsástandi hjá 

innfæddum Afríkubúum, þar sem Afríkubúar voru menntaðir í frönsku kerfi og töluðu 

frönsku, en höfðu ekki heimfært hugmyndir Frakka um frelsi og lýðræði yfir á sín eigin 

lönd
222

. Undantekningin frá þessu var Senegal, elsta nýlenda Frakka í Afríku, en þar varð til 

minnihluti franskra borgara eða „citoyens“(ísl. borgari). Stefnt var að því að Senegal hlyti 

sömu stöðu innan Frakklands og Alsír. Annars staðar voru þegnarnir álitnir „sujets“  (ísl. 

viðfangsefni) með engin borgararéttindi
223

. Með þessu kerfi varð til frönskumælandi elíta í 

nýlendum Frakka í Afríku sem fáir Frakkar svo stjórnuðu
224

. Á meðan fóru Bretar þá leið að 

mynda bandalög við einhverja heimamenn og láta þá stjórna fyrir sig, eða reiddu sig á 

útflytjendur frá Bretlandi sjálfu. Frakkland varð aldrei útflytjendaland í sama mæli og mörg 

önnur ríki Evrópu vegna þess að nóg landrými var í Frakklandi sjálfu. 

Frakkland var á þessum tíma að reka tvöfalt þjóðfélagskerfi. Heimavið í Frakklandi 

sjálfu var lýðræði og jafnrétti borgara til staðar og tryggt í lögum. En í nýlendunum var 

Frakkland heimsveldi sem hafði engan sérstakan áhuga á að koma á fót lýðræðislegum 

stjórnarháttum. 

Hægt er að skipta nýlendum Frakka í Afríku nokkurn veginn í þrennt. Vestur-afrísku 

nýlendurnar, mið-afrísku nýlendurnar og auk þeirra eyjar í Indlandshafi og Djibouti á 

austurströndinni.  

Pré carré Frakklands í Afríku telur nú um 380 milljón manns sem dreifist á um 25 

sjálfstæð ríki. Ríkin eru mjög misjöfn. Sum, eins og Malí, Níger og Mið-Afríkulýðveldið, eru 

á meðal fátækustu og vanþróuðustu ríkja jarðarinnar. En þarna má líka finna nokkur ríki í 

Afríku sem hefur gengið hvað best að fóta sig eftir sjálfstæði, eins og Fílabeinsströndina, 

Kómoroeyjar og sér í lagi Senegal. Þó nokkur lönd sem falla undir pré carré Frakklands eru 

mjög rík af náttúruauðlindum. Þar má nefna Kongó ríkin tvö, Gabon, Miðbaugs-Gíneu, Mið-

Afríkulýðveldið og Níger. 

Öll Afríka telur hins vegar um milljarð manns. Ríki sem falla utan við hefðbundið 

áhrifasvæði Frakklands í Afríku eru til dæmis Kenýa, Úganda, Suður-Afríka, Nígería og 

Súdan. Öll þessi ríki eru mjög fjölmenn og áhrifamikil hvert á sínu svæði. Nígería er langtum 

fjölmennasta ríki Afríku og er umkringt frönskumælandi mun fámennari nágrönnum. Vegna 
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legu sinnar er franska kennd sem þriðja mál í flestum skólum í Nígeríu. Sömu sögu er að 

segja um Gana, en það er annað ríki sem er umkringt frönskumælandi nágrönnum. Skilningur 

á frönsku er útbreiddur í ríkinu og tengsl þess við hinn frönskumælandi heim eru svo mikil að 

ríkið hefur áheyrnaraðild að La francophonie. 

Munurinn á hinum frönskumælandi heim í Afríku og hinum enskumælandi er einkum 

sá að Frakkland sjálft er mun fyrirferðameira en nokkru sinni önnur gömul nýlenduveldi á 

sínum svæðum. Yfir þrjátíu sinnum hafa Frakkar hlutast til um innanríkismál innan síns 

áhrifasvæðis án þess að til mótmæla hafi komið á alþjóðlegum vettvangi. Það er til marks um 

hversu mikil ítök Frakkar hafa og hvað þessi ítök eru almennt samþykkt, bæði í 

alþjóðasamfélaginu sem og á meðal ríkja Afríku
225

. Á sama tíma hefur Bretland aldrei verið í 

hernaðaraðgerðum einir og sér í Afríku þó ríkið hafi tekið þátt í fjölþjóðlegum aðgerðum, eins 

og í Rúanda. 

 

7.2 Vestur- og Mið-Afríka  

Ríkin sem voru nýlendur Frakklands í þessum tveimur hlutum Afríku eiga nógu mikið 

sameiginlegt til að vera settar saman í undirkafla þó að vissulega sé munur á svæðunum 

tveimur. Mið-Afrísku nýlendurnar voru eftirfarandi:  

 Tsjad 

 Mið-Afríkulýðveldið 

 Gabon 

 Kamerún 

 Kongó-Brazzaville 

Mið-Afrísku nýlendurnar voru að sumu leyti vanræktar á nýlendutímanum. Aðaláherslan var 

á hráefnisútflutning frá því svæði og fjárfestingar í innviðum ríkjanna voru litlar sem engar. 

Sem dæmi má nefna að enn í dag tengir engin járnbraut Chad við sjó. Þó þarf einungis að 

tengja ríkið við járnbrautarnet í grannríkinu Kamerún og höfuðborgin í Chad stendur steinsnar 

frá landamærunum að Kamerún. Á tímum franska heimsveldisins var litið á það sem refsingu 

innan embættismannakerfisins að vera sendur til þessarra nýlenda. Þróunarstig nýlendanna 

við sjálfstæði var svo eftir því viðhorfi. 
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Vestur-Afrísku nýlendurnar voru eftirfarandi: 

 Senegal 

 Malí 

 Níger 

 Búrkína Fasó 

 Gínea 

 Fílabeinsströndin 

 Tógó 

 Benín

Vestur-Afrísku nýlendurnar voru tengdastar Frakklandi og þróaðastar í öllu tilliti
226

. Þar voru 

stærstu nýlendur Frakka að finna og Dakar í Senegal var mjög mikilvæg menningarmiðstöð 

og menntasetur í franska heimsveldinu. Í þessum nýlendum urðu til stærstu samfélög Frakka 

utan heimalandsins. Litið var á Senegal sem fjarlægan hluta hins eiginlega Frakklands og 

höfuðborgin, Dakar, var álitin frönsk heimsborg
227

.  

Frjálsir Frakkar undir forystu de Gaulles náðu að halda afrískum nýlendum Frakklands 

undir sinni stjórn í gegnum seinni heimsstyrjöldina. Charles de Gaulle og herforingjar hans 

notuðu nýlendurnar í Afríku mikið sem bækistöð fyrir frjálsa Frakka, þann hluta franska 

hersins sem Þjóðverjar náðu ekki undir sig. Í nýlendunum var þá til staðar sérstök grein af 

hernum, Troupes coloniales sem Charles de Gaulle hafði nána samvinnu við. Á þessum tíma 

komst Charles de Gaulle í persónulegt vinfengi við menn sem seinna stýrðu nýlendunum sem 

sjálfstæðum ríkjum. Pompidou eftirmaður hans á forsetastóli þekkti einnig þessa menn frá 

sama tímabili, og forsetar Frakklands hafa fram til þessa lagt sig fram um þessi persónulegu 

tengsl við forseta Afríku. Tveir forsetar í Afríku, í Senegal og á Fílabeinsströndinni sátu á 

tímabili á franska þinginu á nýlendutímabilinu, og þekktu þ.a.l. mjög vel til í 

stjórnmálaelítunni í París
228

. 

Strax eftir seinni heimsstyrjöldina setti Charles de Gaulle á fót gjaldmiðla fyrir  

meginlandssvæðin tvö, vestur-afríska frankann og mið-afríska frankann. Þessum gjaldmiðlum 

var komið á fót fyrir nýlendurnar þar sem Frakkland sjálft átti í miklum efnahagserfiðleikum 

eftir styrjöldina og franski frankinn var af þeim sökum ekki fýsileg mynt fyrir nýlendurnar. 

Enn í dag eru þessir tveir gjaldmiðlar við lýði og hafa náð frekari útbreiðslu en hitt, en nokkur 

ríki sem voru nýlendur annarra ríkja en Frakklands hafa gengið í myntsamstarfið. Þó hafa 

nokkur ríki gengið úr samstarfinu en flest eru það svæði sem fóru aftur að nota franska 

frankann. Gínea og Malí voru þar undantekningar en þessi lönd fóru að gefa út eigin 

gjaldmiðla. Seinna lagði Malí sinn gjaldmiðil af og tók upp vestur-afríska frankann. Lönd sem 

ekki voru franskar nýlendur en hafa gengið inn í samstarfið eru Miðbaugs-Gínea og  Gínea-

Bissau. Gjaldmiðlarnir eru tveir og ekki er hægt að nota annan gjaldmiðilinn á svæði hins. 

Samt sem áður er hægt að skipta þeim á pari og því verðgildi er haldið.  
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Gjaldmiðlasamvinnu ríkja Afríku og Frakklands má skýra með líberalískum 

stofnanakenningum. Í gegnum fremur víðtæka samvinnu á efnahagssviðinu var það allra 

hagur að halda frið ríkja á milli. Það hefur að vísu ekki komið í veg fyrir átök innan þessara 

ríkja, en aldrei hefur komið til átaka á milli einstakra ríkja í samstarfinu. Malí er eina ríkið 

sem hefur gengið úr myntsamstarfinu þegar reynsla var komin á það, en það gekk seinna aftur 

inn í bandalagið.  

Það er raunar mikið afrek að þetta myntsamstarf sé enn við lýði þar sem að á listanum 

yfir lönd sem notast við þessa gjaldmiðla hefur um það bil helmingur orðið borgarastyrjöldum 

að bráð og nálega öll hafa upplifað byltingar og valdarán. Viðhald myntsamstarfsins er ef til 

vill skýrasta dæmið um áhrifin sem Frakkar hafa enn í Afríku. Frakkar hafa einu sinni á seinni 

árum, árið 1994 beitt þrýsting til að knýja í gegn 50% gengisfellingu á gjaldmiðlinum þrátt 

fyrir mikla andstöðu ríkjanna sem nota hann
229

.  

Áhrif Frakka á þessa gjaldmiðla eru mikil. Gjaldmiðlarnir eru tryggðir í gegnum 

franska ríkissjóðinn og því ráða Frakkar í raun verðgildi gjaldmiðilsins
230

. Ástæðan fyrir 

þessu skrefi á sínum tíma var sú að Frakkar vildu halda verðlagi á helstu hráefnum 

Afríkuríkjanna stöðugu til hagsbóta fyrir Frakkland og franskan iðnað.. Í sumum tilvikum 

voru Frakkar meira að segja tilbúnir að borga meira en heimsmarkaðsverð fyrir vörurnar til að 

halda aðgengi að þeim
231

. Málin flæktust þegar Frakkland gekk inn í evrusamstarfið og hætti 

að halda úti sjálfstæðum seðlabanka en það var leyst með samningum um að franski 

ríkissjóðurinn tryggði gjaldmiðlana alls ótengt evrusamstarfinu. Frakkland greiðir yfirverð 

fyrir sumar afurðir frá Afríku þannig að ónákvæmt er að tala um heimsvaldastefnu í þessu 

tilliti, en lykilatriðið hér er stöðugleiki í efnahagslífinu fyrir Afríku og í leiðinni, fyrir 

Frakkland
232

. Áður var nefnt að gjaldmiðilsstjórnun Frakklands í Afríku megi skoða með 

líberalískum stofnanakenningum. Hins vegar má líka færa mjög sterk rök fyrir því að þessar 

aðgerðir hafi verið realískar. Gjaldmiðlarnir voru stofnaðir strax eftir seinni heimsstyrjöld 

þegar Frakkland var mjög veikt fyrir. Stríðið var vatn á myllu sjálfstæðissinna í Afríku og því 

má líta á stofnun þessara seðlabanka sem tilraun til að binda frekar saman heimsveldi sem var 

í bráðri hættu á að liðast í sundur, en hernaðaraðgerðir voru úr sögunni í bili.  

Þessar aðgerðir flokkast undir hart vald. Frönsk stjórnvöld höfðu gert sér grein fyrir 

því að ekki var möguleiki á að halda úti heimsveldinu í sinni gömlu mynd og því breyttu þau 

um áherslur og færðu sig úr hefðbundnu hernaðarhlutverki og tóku að sér þetta hlutverk
233

. Sú 

aðgerð sýnir vel að áhrif Frakklands á efnahagslíf landa Afríku eru ekki bara óbein og hægt að 

flokka undir mjúkt vald heldur eru þau raunveruleg og hægt að flokka þau sem hart vald. 

Menningarsamskipti Frakklands við nýlendurnar hafa verið mikil á mörgum 

sviðum
234

. Frakkland hefur hvatt til og eflt menningarsamskipti á milli ríkjanna og 

Frakklands, nokkuð sem hefur verið auðveldara en ella þar sem ríkin liggja öll saman og 
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mynda eitt svæði. Afraksturinn af því hefur verið að afrískar kvikmyndir hafa verið sýndar á 

kvikmyndahátíðinni í Cannes og franskar myndir hafa verið sýndar á kvikmyndahátíðinni í 

Burkina Faso, sem er ein sú virtasta í Afríku
235

. Dakar í Senegal hefur öðlast sess sem 

hátískuborg í Afríku og nokkrir afrískir mennta- og stjórnmálamenn hafa tekið sæti í 

l‘academie francaise sem þykir einn mesti heiður sem frönskumælandi mennta- og 

stjórnmálamönnum getur hlotnast.  

Áhrif Frakklands í álfunni voru tryggð við sjálfstæði nýlendanna í gegnum 

myntbandalagið og ýmsa aðstoð sem Frakkar reiddu af hendi til fyrrum nýlendanna. Þessi 

stefna hefur verið nefnd Françafrique. Frökkum hefur þótt takast langbest að viðhalda sínum 

áhrifum í Afríku af gömlu nýlenduveldunum sem áður skiptu Afríku á milli sín
236

.  

Þegar Charles de Gaulle kom til valda árið 1958 setti hann upp áætlun fyrir 

nýlendurnar um hvernig sambandi þeirra við Frakkland skyldi háttað. Flestar nýlendurnar á 

meginlandi Afríku völdu sjálfstæði að tveimur árum liðnum nema ein, Gínea, sem valdi 

sjálfstæði strax árið 1958. Vegna þess drógu Frakkar sig samstundis til baka frá landinu og 

Frakkar sem bjuggu þar fluttu í burtu. Þar með hurfu innviðir, menntað vinnuafl, fjármagn og 

her frá landinu svo að segja á einni nóttu. Gínea hélt sig á eigin brautum í nokkra áratugi og 

hallaði sér ýmist að Sovétríkjunum eða Kína. Ríkið er eitt það fátækasta í Vestur-Afríku og 

innviðir eru afar vanþróaðir. Sambandið batnaði við Frakkland seint á áttunda áratugnum en 

það er enn ekki eins og samband Frakka við aðrar fyrrum nýlendur. En jafnvel það ríki hallaði 

sér aftur að Frökkum þegar forsetinn sem stýrði landinu í sjálfstæði, lést árið 1984. Aðrar 

fyrrum nýlendur hafa verið tryggar Frökkum. Gínea varð eins konar víti til varnaðar fyrir 

hinar nýlendurnar. Þarna fengu þær forsmekk að því, tveimur árum áður en þær áttu að 

ákveða sig að fullu hvernig tengslunum við Frakkland yrði háttað, hvernig færi fyrir þeim sem 

ryfu einhliða tengsl við Frakkland
237

. 

Á tímum sjálfstæðisbaráttunnar í Afríku var sterk undiralda með stefnu sem á ensku 

kallast pan-africanism. Illa er hægt að þýða þetta hugtak yfir á íslensku en það sem kemst 

næst því er einskonar sam-afrísk vitund og vitundarvakning. Stefnan gekk út á það að álfan 

ætti meira sameiginlegt en það sem sundraði og stefnt skyldi að sem nánastri samvinnu á milli 

ríkja í Afríku. Þessa stefnu má sjá enn í dag í fánum margra Afríkuríkja, en sameiginlegir litir 

Afríku eru rauður, gulur og grænn. Allt frá Senegal í norðvestri til Mosambique í suðaustri eru 

sömu litirnir sem skreyta fána margra ríkja, sama hvaða nýlenduveldi átti í hlut. Íbúar frönsku 

nýlendusvæðanna tveggja voru komnir áleiðis með hugmyndir um sameiginleg ríki. En frönsk 

stjórnvöld voru mjög mótfallin slíkum hugmyndum og töldu það betur þjóna sínum 

hagsmunum að skipta upp svæðunum tveimur í nokkur lönd
238

. Frakkar gengu meira að segja 

svo langt að fá áhrifamenn á Fílabeinsströndinni til að sniðganga algjörlega ráðstefnu um 

framtíð franskra nýlenda í Bamako árið 1958, til að koma í veg fyrir að áform um 

sameiginlegt ríki yrði að veruleika
239

. Malí og Senegal mynduðu eitt ríki við sjálfstæði, Hið 

súdaníska lýðveldi. Það varð hins vegar skammlíft samband, einungis þriggja mánaða. 
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Senegal umlykur fyrrum breska nýlendu, Gambíu algjörlega. Þessi tvö ríki mynduðu svo eitt 

ríki árið 1980 sem hét Senegambía. Það samband leystist líka upp eftir tæpt ár. Ekki hafa 

verið frekari sameiningartilraunir í Afríku eftir þetta og frekar hefur verið um að ræða að 

svæði reyni að kljúfa sig frá ríkjum sem þau tilheyra. Malí, Níger og Chad hafa öll gengið í 

gegnum aðskilnaðartilraunir þar sem norðurhluti landanna hefur reynt að kljúfa sig frá 

suðurhlutanum. Frakkland hefur í öllum þremur tilfellum stutt einingu landanna og látið 

stjórnvöldum í viðkomandi ríkjum í té vopn, ráðgjöf og jafnvel beina hernaðaraðstoð gegn 

aðskilnaðarsinnum. Í tveimur síðasttöldu löndunum voru aðgerðir Frakka liður í valdabaráttu 

við Líbýu á svæðinu, en Líbýa reyndi að seilast til áhrifa og ná undir sig úran námum í Níger 

og Chad. 

Stundum hefur verið um að ræða að frönsk stjórnvöld hafi stutt einræðisherra sem hafa 

hreint ekki haft gott orð á sér. Þekktastur þeirra einræðisherra sem skrifast á ábyrgð franskra 

stjórnvalda er Bokassa, sem seinna lét krýna sig keisara Mið-Afríkulýðveldisins. Hann gerðist 

sekur um ótölulegan fjölda mannréttindabrota og staðfestar sögur um hann virðast benda til að 

hann hafi verið mjög veikur á geði
240

.  

Frakkland virðist hafa látið sér í léttu rúmi liggja þótt stjórnvöld í þeirra fyrrum 

nýlendum væru ekki lýðræðisleg. Þar má nefna Bongó í Gabon og Bokassa í Mið-

Afríkulýðveldinu
241

. Þó má finna í hópi fyrrum nýlenda Frakka lönd sem hafa staðið sig hvað 

best í Afríku í lýðræðislegu stjórnarfars tilliti. Þar ber helst að nefna Senegal. 

Nokkrar nýlendur hafa reynt að leika tveim skjöldum og fengið aðstoð frá 

Sovétríkjunum, Bandaríkjunum og núna síðast Kína. Bandaríkjamenn voru áhugasamir um 

Gabon og Miðbaugs-Gíneu vegna olíunnar sem þar er að finna, Sovétríkin voru áhugasöm um 

að breiða út sína hugmyndafræði og fengu til liðs við sig Níger, Malí og Kongó Brazzaville, 

og núna síðast hafa Kínverjar verið mjög áberandi í Mið-Afríkulýðveldinu. En Frökkum tókst 

að halda áhrifum annarra í lágmarki í ríkjunum
242

. Malí reyndi sig áfram með eigin gjaldmiðil 

á tímabili en kom svo aftur „heim“ í hið franska myntsamstarf Afríkuríkjanna.  

Fílabeinsströndin er ríki sem gæti verið erkitýpa fyrir vestur-afrísku ríkin sem voru 

nýlendur Frakklands. Þar hafa Frakkar verið frekar áberandi í fjárfestingum, viðskipta- 

menningar- og menntalífi landsins. Fyrsti forseti Fílabeinsstrandarinnar, Houphouet-Boigny, 

var mikill vinur allra forseta Frakklands frá lýðveldisstofnun árið 1960 þangað til hann sjálfur 

lést árið 1993. Hann ásamt fleirum ólýðræðislegum leiðtogum Afríku var í svo nánu vinfengi 

við æðstu menn Frakklands að þúast var á fundum
243

. Á frönsku er það óformlegur talsmáti 

sem vart á heima í opinberu rými. Houphouet-Boigny er jafnan talinn með höfundum 

Françafrique. Eftir lát hans tók við valdatómarúm í nokkur ár en frönsk stjórnvöld fylgdust 

mjög grannt með. Árið 2004 sauð svo uppúr í landinu og meðal annars var frönskum áhrifum 

og öllu sem franskt er mótmælt mjög, Frakkar voru reknir úr landi og kveikt í frönskum 

fyrirtækjum, skólum og menningarstofnunum. Þrátt fyrir það létu frönsk stjórnvöld það verða 

sitt forgangsverk að enduropna franska skóla og menningarstofnanir í landinu eftir að ófriðinn 

lægði. Þeir fylgdu því ekki nándar nærri eins fast eftir að franskir ríkisborgarar fengju bætur 
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fyrir eignamissi frá stjórnvöldum Fílabeinsstrandarinnar. Stjórnvöld höfðu hönd í bagga með 

að koma forseta sem var vinveittur frönskum stjórnvöldum að árið 2011
244

 og Frakkar eru 

aftur orðnir mjög áberandi í ríkinu
245

. Þessa röð atburða má sjá víðar á frönsku áhrifasvæði í 

Afríku. Kongó-Brazzaville er svo ríki sem má svo kalla erkitýpu fyrir mið-afrísku ríkin. 

Landið hallaði sér frekar að austurblokkinni í kalda stríðinu og var opinberlega 

alþýðulýðveldi. Hins vegar skipti það litlu sem engu máli þegar upp var staðið því um 80% af 

fjárfestingum í landinu komu frá frönskum fyrirtækjum. Forsetinn heitir Sassou Nguesso og 

var sérstakur vildarvinur forseta Frakklands um langt skeið og er enn. Hann gerði vináttu- og 

samstarfssamninga við Sovétríkin en Frakkar héldu samt sem áður sinni stöðu í landinu. Eftir 

að kalda stríðinu lauk þrýsti alþjóðasamfélagið mjög á um kosningar í landinu sem voru 

haldnar árið 1992. Þar tapaði Sassou Nguesso embætti sínu. Hins vegar kom til vopnaðra 

átaka árið 1997 og frönsk stjórnvöld studdu þar Sassou Nguesso á bakvið tjöldin sem náði 

aftur völdum
246

. Æ síðan hefur Sassou Nguesso haldið völdum í skjóli franskra stjórnvalda
247

. 

Mið-afrísku ríkin eru enn í hráefnishlutverki fyrir Frakkland á meðan sum vestur-afrísku ríkin 

hafa þróaðri efnahag og hærra menntuntarstig. Þrátt fyrir það eru áhrif Frakklands á bæði 

svæðin mikil.  

Með þessari miklu nærveru hefur Frökkum tekist að vera fyrsti kostur sinna fyrrum 

nýlenda þegar kemur að því að velja sér bandamann úr röðum stórveldanna. Hin stórveldin 

hafa reynt að höggva skörð í þetta áhrifavald. Bandaríkin og Sovétríkin reyndu bæði. En 

árangurinn lét á sér standa. Möguleg skýring gæti verið sú að hvort stórveldið fyrir sig lét sér 

nægja eitt eða tvö svið áhrifa. Bandaríkjamenn voru áhugasamir um viðskiptasamninga við 

olíuríkin í Afríku, en höfðu ekki sérstakan áhuga á að bjóða meira. Sömuleiðis voru 

Sovétmenn áhugasamir um hernaðar- og pólitísk mál sinna skjólstæðinga, en höfðu engan 

sérstakan áhuga á menningar- eða menntamálum ríkjanna. Frakkar buðu alhliða lausn til langs 

tíma sem var báðum aðilum til hagsbóta og það virðist hafa virkað
248

.  

 

7.3 Efnahagsleg samvinna Afríku og Frakklands: Gagnkvæmur hagur? 

Efnahagsleg ítök Frakklands í sínum gömlu nýlendum eru gríðarleg. Í Gabon koma um 80% 

erlendra fjárfestinga frá Frakklandi og olíuvinnslunni úti fyrir ströndum landsins er stjórnað af 

fyrirtæki sem heitir Total og er í eigu franskra stjórnvalda. 70% af fjárfestingum í olíuiðnaði á 

svæðinu eru að hluta eða að fullu í eigu Total. Þessi iðnaður er meginstoðin í efnahag fjögurra 

ríkja á svæðinu, Miðbaugs-Gíneu, Gabon, Kongó-Brazzaville og Sao Tomé&Principe
249

. Tvö 

af þessum fjórum löndum voru ekki einu sinni nýlendur Frakklands. Fyrst eftir að nýlendurnar 

fengu sjálfstæði var áhrifavald Frakklands svo mikið að frönsk stjórnvöld stofnuðu fyrirtæki 

um olíuvinnslu á þessu svæði sem þau stjórnuðu ekki lengur. Þetta fyrirtæki rann síðar saman 
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við annað olíufyrirtæki og úr varð Total
250

. Megnið af olíuinnflutningi Frakklands kemur frá 

þessum fjórum löndum
251

. 

Areva námu- og orkufyrirtækið er risastórt fjölþjóðafyrirtæki sem franska ríkið á yfir 

90% eignarhlut í. Þetta fyrirtæki hafði einkarétt á úranvinnslu í nokkrum löndum frönsku 

Afríku. Þar má nefna Gabon, Níger og Malí. Í fjölmörgum öðrum löndum var fyrirtækið 

ráðandi í námuvinnslu á mörgum sviðum og er starfsemi Areva ekki bundin við hefðbundið 

franskt áhrifasvæði
252

 í Afríku, þó þar sé það yfirleitt ráðandi fyrirtæki í námuvinnslu. 

Starfsemi fyrirtækisins er ekki bundin við Afríku heldur starfar það um allan heim en nálægð 

þess í frönsku Afríku yfirskyggir önnur fyrirtæki í svipaðri starfsemi. Areva er einnig 

kjarnorkufyrirtæki Frakklands en meira en helmingur úrans fyrirtækisins kemur frá einu 

Afríkulandi, Níger
253

. Af því má ráða hversu gríðarlega mikilvæg Afríka er fyrir Frakkland. 

Sem dæmi um ítök sem þetta eina fyrirtæki hefur má nefna að úranútflutningur stendur 

fyrir 35% af öllum útflutningi Níger. Areva fyrirtækið hafði til langs tíma einkarétt á þessari 

vinnslu og er að stærstum hluta í eigu franska ríkisins
254

. 

Tvö frönsk símafyrirtæki, France Telecom-Orange og Bouyges hafa ráðandi stöðu á 

afríska fjarskiptamarkaðinum. Fyrrnefnda fyrirtækið er að stórum hluta í eigu franska ríkisins 

og það seinna er í eigu einnar ríkustu fjölskyldu Frakklands, sem á hverjum tíma fyrir sig er í 

nánu vinfengi við valdhafa Frakklands. Bouyges fyrirtækin eru námu- byggingar- orku- og 

símafyrirtæki og er fjölþjóðleg fyrirtækjakeðja. Þetta fyrirtæki eða einhver af 

dótturfyrirtækjum þess stendur yfirleitt alltaf fyrir meiriháttar framkvæmdum í frönsku Afríku 

hvort sem um er að ræða vegalagningar, orkuframkvæmdir, stórar byggingaframkvæmdir eða 

annað. Nafnið sjálft, Bouygues kemur ekki alltaf fyrir þegar litið er yfir lista yfir stórar 

framkvæmdir í Afríku, en það er sjaldan mjög langt undan. Dæmi um það er nýlegur 

risasamningur sem ítalskt verktakafyrirtæki gerði við stjórnvöld í Kongó-Brazzaville. 

Eigendurnir að þessu verktakafyrirtæki voru svo Bouygues samsteypan.  

Vegna þess að mörg verkefni hafa fengist vegna valdhafa sem ekki eru lýðræðislega 

kjörnir er erfitt annað en að hugsa til heimsvaldastefnu þegar þessar staðreyndir eru settar á 

blað. Hins vegar uppfyllir sú nálgun ekki öll skilyrðin fimm sem sett voru fram í 

skilgreiningunni um heimsvaldastefnu fyrr í ritgerðinni. Þó er það svo að samskipti 

Frakklands við fyrrum nýlendurnar í Vestur- og Mið Afríku komast ansi nálægt því. Það er 

einungis óvissa með annað og fimmta stigið sem veldur því að samband Frakklands við þessi 

ríki geti ekki alveg kallast heimsvaldastefna. 

Þessar tölur sem nefndar eru hér að ofan eru allsvakalegar svo ekki sé fastar að orði 

kveðið. En um leið og þær eru hafðar í huga er hægt að skilja betur hin miklu umsvif 

Frakklands í Afríku og hvers vegna Frakkland leggur svo mikla áherslu á að vernda sitt pré 

carré í álfunni. 
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7.4 Austur-Afríka og Indlandshaf 

Í Austur-Afríku átti Frakkland nokkuð af nýlendum. Þær voru; 

 Djibouti á meginlandinu 

 Komoroeyjar 

 Madagaskar 

 La Reunion 

 Mayotte 

 Máritíus 

 Seychelleseyjar

Hér eru áhrif Frakklands á sínar gömlu nýlendur líkust því sem önnur fyrrum nýlenduveldi 

hafa á sínar gömlu nýlendur. Frakkland er framarlega í röðinni þegar kemur að diplómatískum 

tengslum, efnahagsleg og menningarleg tengsl eru nokkuð mikil og franska er ráðandi 

tungumál í menntastofnunum, fjölmiðlum og opinberu lífi. 

Austurströndin var sérstök innan franska heimsveldisins að mörgu leyti. Á 

Madagaskar hélt konungsveldi inn til landsins velli og Frakkar stjórnuðu einungis 

strandhéruðum
255

. Frakkar misstu Seychelleseyjar og Máritíus til Bretlands þegar í upphafi 

19. aldar. Samt sem áður er franska enn töluð á þessum eyjum og Frakkar héldu stöðu sinni 

sem stórir landeigendur þrátt fyrir að nýlenduveldið væri orðið annað. 

 Djibouti tók ekki þátt í myntsamstarfinu sem Frakkland setti á fót fyrir sínar gömlu 

nýlendur heldur tók upp eigin gjaldmiðil. Þessi ríki reka nokkuð sjálfstæða utanríkisstefnu og 

nokkur eru einnig í breska samveldinu. Má þar nefna Máritíus og Seychelleseyjar. Þar er 

enska ásamt frönsku notuð í opinberu lífi. Líkur eru til þess að franska haldi velli sem annað 

tveggja opinberra mála en á báðum stöðum er talað kreólamál manna á meðal. Það er að 

grunni til franskt og því stendur franska fólki í þessum ríkjum nær en enska. Einhverjar 

þreifingar hafa verið á Madagaskar um að skipta frönsku alveg út fyrir ensku sem kennslumál 

í skólum en ekkert hefur enn verið gert í því. Efnahagur þessarra ríkja er alls ekki eins 

nátengdur Frakklandi og efnahagur annarra ríkja í Afríku.  

La Reunion og Mayotte gafst kostur á sjálfstæði en báðar eyjarnar höfnuðu því og hafa 

stjórnsýslulega stöðu fransks héraðs. Djibouti er virkur aðili að arababandalaginu og 

diplómatísk og viðskiptaleg tengsl ríkisins við arabaheiminn eru mikil. Þrátt fyrir það 

starfrækir Frakkland herstöð í Djibouti, eina af fáum afrísku herstöðvunum sem eftir eru.  

Nálgun Frakklands á fyrrum nýlendur sínar í Austur-Afríku má líta á með 

constructivískum kenningum. Ríkin eru mörg mikilvæg út frá hernaðar- og öryggissjónarmiði, 

miklu frekar en til dæmis Togo eða Gabon á vesturströnd Afríku. Hins vegar voru þeir 

Frakkar sem fluttu alla leið á austurströndina yfirleitt bændur í litlum tengslum við elítu 

Frakklands. Viðskiptahagsmunir yfirstéttarinnar í hinum nýju ríkjum fóru saman við 

hagsmuni elítunnar í Frakklandi í Vestur- og Mið Afríku. Þar var aðaláherslan á 

hrávöruframleiðslu á áratugunum eftir sjálfstæði. Því var ekki endilega til að dreifa í Austur-

Afríku þar sem efnahagurinn byggðist upp á landbúnaði og seinna ferðamennsku. Ríkin þar 

hafa mörg átt ágætis gengi að fagna eftir sjálfstæði. Má þar sérstaklega nefna Seychelleseyjar 

og Máritíus.  Öryggishagsmunir Frakklands og þessara ríkja hefðu átt að hnýta ríkin sterkari 

böndum við Frakkland en raunin varð. Hins vegar virðist sem að constructivískir innri þættir í 

sambandi ríkjanna við Frakkland hafi valdið því að samband þeirra varð alls ekki eins náið og 

hinna tveggja ríkjahópanna.  
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7.5 Önnur ríki á mörkum pré carré Frakklands 

Frakkland hefur aukið áhrifasvæði sitt í Afríku eftir að nýlendutímabilinu lauk. Hér er talað 

um áhrifasvæði en ekki pré carré þar sem fjallað er um lönd sem eru ekki á kjarnaáhrifasvæði 

eða pré carré Frakklands. Þau ríki sem nú teljast til áhrifasvæðis Frakka í Afríku en voru ekki 

franskar nýlendur eru eftirfarandi: 

 Gínea Bissá 

 Miðbaugs-Gínea 

 Saó Tomé & Principé 

 Gambía 

 Kongó-Kinshasa 

 Rúanda 

 Búrúndí 

 Mósambik 

Öll þessi lönd eru nú í La francophonie eða hafa verið. Rúanda, Búrúndí og Kongó-Kinshasa 

eru frönskumælandi en hin löndin nema Mósambik eru umkringd frönskumælandi löndum. 

Einnig eru óbein áhrif Frakklands í fleiri löndum eins og Gana og Angóla umtalsverð
256

. 

Frakkland leit oft á tíðum á tvíeykið Bretland/Bandaríkin sem keppinauta í Afríku 

þrátt fyrir að ríkin væru bandamenn
257

. Samkeppnin kom einna best fram í Zaire í kalda 

stríðinu. Þar öttu frönsk og bandarísk stjórnvöld kappi um hylli Mobutu Sese Seko forseta og 

höfðu Bandaríkin betur á þeim tíma. Þessi samkeppni var opinberuð eftir harmleikinn í 

Rúanda þegar sendiherra Bandaríkjanna í Zaire sagði að það væri ekki lengur um að ræða að 

Frakkar væru inni í myndinni þegar kæmi að bandamönnum í Afríku. Þeir hefðu einfaldlega 

ekki bolmagn til þess. Zaire, sem seinna var nefnd Kongó og kallað Kongó-Kinshasa eftir 

höfuðborginni, féll tímabundið af áhrifasvæði Frakka ásamt Rúanda með núverandi 

stjórnvöldum í hvoru landi fyrir sig. Núverandi valdhafar í löndunum voru bandamenn í 

skæruhernaði gegn þáverandi stjórnvöldum í ríkjunum og höfðu aðsetur í hinu enskumælandi 

Úganda. 

Það má setja mjög stórt spurningamerki við hvort að Frakkar hafi „misst“ þetta svæði. 

Kongó-Kinshasa er enn frönskumælandi og mun halda áfram að vera það í fyrirsjáanlegri 

framtíð. Höfuðborgin, miðstöð landsins í efnahags- menningarlegu, menntunar- og pólitísku 

tilliti og langstærsta borgin, er frönskumælandi og staðsett á árbakka. Kinshasa heitir hún og 

er önnur stærsta frönskumælandi borg í heiminum. Hinum megin árinnar er höfuðborg annars 

ríkis, Kongó-Brazzaville. Það ríki og sú borg er frönskumælandi og tryggilega inn á pré carré 

Frakklands. Mjög ólíklegt er að það takist að breyta samskiptatungumálinu í annarri borginni 

og sveigja það frá samskiptatungumálinu í hinu ríkinu. Því mun Kongó-Kinshasa verða tengt 

Frakklandi menningarlega áfram. Einnig má hafa í huga að ríkin voru belgískar nýlendur, ekki 

franskar. Frakkland reyndi að seilast til áhrifa eftir að nýlendustjórn Belga hvarf þaðan árið 

1960. En Frakklandi tókst ekki sem skyldi og þessi lönd hafa verið á mörkum pré carré 

Frakka í Afríku síðan ríkin fengu sjálfstæði.  
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Frönsk nærvera var mikil, sérstaklega í smáríkjunum Búrúndí og Rúanda. Í Zaire var 

hún einnig töluverð en Bandaríkin höfðu líka komið sér vel fyrir þar. Eftir miðjan tíunda 

áratuginn, eftir þjóðarmorðið í Rúanda og eftirleikinn af því missti Frakkland þessi áhrif frá 

sér. Hins vegar hafa þau hægt og rólega verið að byggja upp áhrifanet í löndunum á ný og 

Arvea, fjölþjóðlega franska námafyrirtækið hefur náð til sín mjög mikilvægum samningum á 

nýtingu á náttúruauðlindum í Kongó-Kinshasa
258

. 

Enn er of snemmt að segja til um hvort að Rúanda og Búrúndí séu „unnin“ til baka en 

Kongó-Kinshasa virðist vera að komast aftur á áhrifasvæði Frakklands í Afríku. Bæði er það 

með viðamiklum fjárfestingum Areva námufyrirtækisins en líka hefur það sitt að segja að 

Frakkland hefur staðið fyrir mikilli hernaðaraðstoð við landið
259

. Einnig hefur Elf 

olíufyrirtækið, sem er systurfyrirtæki Total og að stórum hluta í eigu franska ríkisins, verið 

stjórnvöldum í Nígeríu og Angóla mjög innan handar við olíuleit og vinnslu í ríkjunum 

tveimur. Þessi ríki falla alls ekki undir pré carré Frakklands og til þessa hafa þau ekki einu 

sinni verið talin á ytra áhrifasvæði þeirra. Hlutfall fjárfestinga Elf er ekki nándar nærri eins 

mikið í olíuvinnslum þessara ríkja og hlutfall fjárfestinga Total á pré carré Frakklands. Samt 

sem áður er vert að nefna þessi tengsl þar sem þau gefa sterka vísbendingu um að frönsk 

fyrirtæki séu í sókn í Afríku frekar en í vörn
260

. 

Sitthvað er þess valdandi að tengsl Afríku við engilsaxnesku löndin tvö virðast vera að 

aukast á kostnað tengsla við Frakkland. Eitt er að ströng innflytjendalöggjöf í Frakklandi sem 

tók gildi eftir 1985 varð til þess að íbúar Afríku líta mun frekar til Bandaríkjanna þegar kemur 

að því að flytja til Vesturlanda. Í Harlem er komið hverfi sem er kallað „litla Senegal“ eftir 

ríki sem sögulega séð stendur Frakklandi mjög nærri. Menntasetur í Afríku með rætur í 

frönskum háskólum eru í auknum mæli farin að gefa út greinar og bækur á ensku í stað 

frönsku þar sem franskir háskólar standa þeim ekki eins opnir og áður
261

. Þessi þróun er ekki 

bundin við þau ríki sem voru ekki nýlendur Frakklands á nýlendutímanum heldur virðist sem 

hægt sé að koma auga á þessa þróun einnig „frönsku“ Afríku
262

.  

 

7.6 Hernaðarleg áhrif Frakklands í Afríku 

Frakkland hefur lagt sig mjög fram um að viðhalda sínum áhrifum í Afríku. Yfir 50 sinnum 

hefur Frakkland beitt hernaðarmætti til að tryggja valdhöfum þeim þóknanlegum 

áframhaldandi setu
263

. Eftirfarandi eru nokkur, en alls ekki öll, dæmi um beitingu hervalds af 

hálfu Frakka í Afríku eftir að nýlendur þeirra fengu sjálfstæði
264

: 

 Fjórum sinnum í Tsjad til að halda forsetum við völd og aðstoða við að halda 

skæruliðum í skefjum. 

 Í Níger til að halda forsetanum við völd. 

 Á Fílabeinsströndinni til að koma réttkjörnum forseta til valda. 

 Þrisvar í Mið-Afríkulýðveldinu til að knýja í gegn stjórnarskipti. 
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 Í Malí til að brjóta aðskilnaðarsinna á bak aftur 

 Í Djibouti til að koma Erítreumönnum úr landinu. 

 Tvisvar í (þá) Zaire í samráði við Belga til að brjóta uppreisnarmenn á bak 

aftur. 

 Í Rúanda í tilraun til að hafa áhrif á borgarastríð sem þar geisaði. 

 Í Nígeríu til að aðstoða uppreisnarmenn árið 1967
265

. 

Langflestar hernaðaraðgerðir Frakka hafa verið árangursríkar. Nýjasta dæmið um íhlutanir 

Frakka í Afríku eru frá árinu 2013 þegar þeir í samvinnu við stjórnarherinn í Malí, brutu á bak 

aftur aðskilnaðarsinna úr röðum Túarega í norðurhluta landsins, og síðan í desember 2013 er 

franskur her að berjast við skæruliða í Mið-Afríkulýðveldinu. Áður höfðu frönsk stjórnvöld 

staðið fyrir valdaskiptum í hinum ýmsu nýlendum. Fílabeinsströndin er þar nýjasta dæmið, en 

árið 2010 neitaði Gbago forseti að lúta kosningaúrslitum og láta af völdum. Frönsk stjórnvöld 

höfðu hönd í bagga með að neyða hann frá völdum og koma Outtara, réttkjörnum forseta 

að
266

.  

Frakkland hefur haldið úti herstöðvum í flestum sínum gömlu nýlendum. Árið 2014 

hafa frönsk stjórnvöld þó fækkað herstöðvum niður í þrjár í Afríku. Nú má finna þær í 

Senegal, Djibouti og Gabon
267

. Þeir hlutar nýlenduhers Frakklands sem voru í hverri nýlendu 

fyrir sig urðu undirstaðan í nýjum her hinna sjálfstæðu ríkja, með Gíneu sem undantekningu 

en öll hergöng voru flutt þaðan á brott ásamt þjálfuðum frönskum hermönnum og 

hernaðarráðgjöfum
268

. Frakkar hafa verið virkir í hernaðarráðgjöf á sjálfstæðistímanum, og öll 

ríkin hafa ráðið til sín Frakka til starfa í stjórnsýsluna og ráðuneytin í talsverðum mæli. Að 

minnsta kosti tuttugu og þrjú ríki í Afríku hafa gert formlega hernaðarsamvinnusamninga við 

Frakkland
269

 sem þýðir að samvinna á sviði hermála er víðtæk
270

. Einnig eru franskir hermenn 

staðsettir víða í álfunni, svo sem í Malí, Mið-Afríkulýðveldinu og Níger við friðargæslustörf 

og í hernaðaraðgerðum. Til samanburðar má nefna að Bretland heldur úti einni formlegri 

herstöð í Afríku, í Kenýa. Því til viðbótar er Bretland með þjálfunarstöð í Suður-Afríku
271

 en 

þessar stöðvar eru langtum minni en þær sem Frakkland heldur úti í Afríku. 

Það er fremur erfitt að meta hernaðarlegt vægi Frakklands í Afríku því vísvitandi er 

því haldið óljósu eins og útskýrt var í kaflanum um franska herinn. Frakklandi mistókst 

herfilega í hernaðaraðgerðunum í Rúanda árið 1994
272

, en yfirleitt ganga hernaðaraðgerðir 

Frakka upp, og þeir hafa sýnt það í gegnum árin að þeir eru mjög óhræddir við að nota her 

sinn í Afríku. 

Frakkland hefur komið að átökum sem heyra ekki beint undir pré carré Frakklands. 

Fyrst ber að nefna stuðning þeirra við Biafra menn í Nígeríu á sjöunda áratugnum. Þar skiptu 

þeir sér af innanlandsófrið í ríki sem venjulega myndi teljast til áhrifasvæðis Bretlands og 

jafnvel áhrifamikið ríki í eigin rétti. Frakkland og Bretland studdu hvor sinn aðilann í þeim 

ófrið. Seinni tíma athuganir benda til þess að afskipti Frakklands hafi verið mjög til óþurftar 
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og dregið stríðið á langinn í sem svarar fimmtán mánuði. Skelfileg hungursneyð var 

fylgifiskur átakanna sem eykur enn á ábyrgð Frakklands á þessum átökum. Frönsk stjórnvöld 

hafa einnig farið með her inn í Sómalíu til að stilla til friðar
273

. 

Aftur skiptu frönsk stjórnvöld sér af átökum í Rúanda árið 1994. Fyrst ber að nefna að 

Frakkland var fyrsta ríkið til að bregðast við í þeim átökum, þeim til hróss. Sýnin á átökin 

virðist þó hafa verið illa ígrunduð. Markmið Frakklands í þeim átökum var að koma í veg 

fyrir að skæruliðar frá Úganda næðu undirtökunum í Rúanda. Áður höfðu stjórnvöld þar í 

landi verið mjög handgengin Frakklandi
274

. En stjórnvöldin sem voru svo handgengin 

Frakklandi tóku svo til við þjóðarmorð á þjóðernisminnihlutahóp tútsa þar í landi. Svo virðist 

sem herlið Frakklands hafi ráðist inn í landið úr vestri og reynt að koma á röð og reglu í 

suðvesturhluta landsins. En ekki vildi betur til en svo að herliðinu mistókst algjörlega að 

vernda tútsa á sínu svæði fyrir hópum sem vildu drepa þá, þrátt fyrir að herliðið hefði sett upp 

ákveðið verndarsvæði fyrir tútsa. Að lokum hélt herliðið á braut þegar skæruliðarnir úr austri 

náðu öllu landinu á sitt vald. Þessi aðgerð hefur reynst mjög afdrifarík fyrir samband 

Frakklands og Rúanda. 

Skýringin á klaufalegum viðbrögðum Frakklands í þessu máli er sú að þeir vildu 

viðhalda sínum áhrifum í landinu. En skæruliðarnir höfðu búið svo lengi í Úganda að þeir 

voru orðnir enskumælandi og horfðu frekar til Úganda og Tansaníu en til annarra 

frönskumælandi landa í Afríku. Þetta var fyrrum belgísk nýlenda sem talaði frönsku en hafði 

verið á jaðri pré carré Frakklands í Afríku.  

Franskir sérfræðingar mátu ástandið á þessum tíma rétt sé horft á málið út frá 

realískum sjónarmiðum. Frakkland ákvað að styðja frekar stjórnvöld sem höfðu sýnt sig í að 

vera hliðholl frönskum hagsmunum gegn enskumælandi skæruliðahóp sem myndi trúlega 

frekar horfa til enskumælandi nágranna heldur en viðhalda tengslum við Frakkland. Einnig 

horfa yfirvöld í Frakklandi öðruvísi á aðdraganda þjóðarmorðsins en opinber söguskýring 

segir og vilja meina að skæruliðar frá Úganda hafi grandað flugvél með forsetum Rúanda og 

Búrúndi innanborðs. Það atvik varð kveikjan að átökunum í Rúanda. Franskur dómari ásakaði 

Kagame forseta Rúanda og leiðtoga skæruliðanna á þessum tíma um þetta opinberlega
275

. 

Eftir það versnuðu samskipti Frakklands og Rúanda enn og nú nýlega skipti Rúanda yfir í 

ensku sem annað mál í grunnskólum landsins. Þeir kennarar sem gátu ekki kennt ensku voru 

reknir, sem þýddi atvinnumissi fyrir þúsundir manna. Svo virðist þó sem löndin séu að ná 

saman aftur. Kagame forseti Rúanda kom í opinbera heimsókn til Frakklands árið 2011
276

 og 

Frakkar eru farnir að rétta yfir grunuðum gerendum í þjóðarmorðinu sem höfðu flúið til 

Frakklands.  

Það sem má telja Frakklandi til tekna í þessu máli er að það var eina stórveldið sem 

brást við þessum voðaverkum að einhverjum marki. 

Í tíð Sarkozys var sérstök áhersla lögð á að bæta sambandið við Rúanda
277

. Frönsk 

stjórnvöld báðust afsökunar á sínum þætti í voðaverkunum, nokkuð sem þau höfðu aldrei áður 
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verið tilbúin að gera
278

. Skýringin á því kann að vera að Sarkozy reyndi að breyta stefnu 

Frakklands gagnvart Afríku
279

. Françafrique stefnan sem de Gaulle mótaði var mjög 

kostnaðarsöm og einblíndi á fyrrum franskar nýlendur í Afríku. Þær eru almennt fátækari en 

sumar gömlu bresku nýlendurnar sem Sarkozy vildi ná góðu sambandi við. Rúanda var þar í 

kjarnahlutverki sem öflugt, friðsælt frönskumælandi ríki í Austur-Afríku
280

. Hins vegar 

breyttist stefna Frakklands gagnvart Afríku ekki þegar upp var staðið í forsetatíð Sarkozys. 

 

7.7 Françafrique eftir aldamót 

Frakkar hafa verið langt frá því óumdeildir í Afríku. Áður hafa verið raktar ófarir Frakka í 

Rúanda. Valdaskiptin á Fílabeinsströndinni kölluðu líka fram mikil mótmæli gegn Frökkum 

og yfir 15 þúsund franskir ríkisborgarar yfirgáfu landið
281

. Fyrsti forseti Senegal hét Senghor 

og var áður þingmaður á franska þinginu og er þekkt skáld í Afríku. Hann orti á frönsku og 

átti gott samband við franska valdhafa. Eftir að hann lést hefur Senegal að einhverju leyti 

fjarlægst Frakkland og núna er umræða um að skipta út hinu opinbera máli úr frönsku yfir í 

wolof, sem er mál sem 80% landsmanna skilja og nota. Hins vegar eru yfir 36 tungumál töluð 

í landinu þannig að viðkvæmt jafnvægi milli þjóðarbrota gæti raskast ef opinbera tungumálinu 

yrði breytt. Sumir fræðimenn hafa bent á að innan pré carré Frakklands eru um 380 milljónir 

manna – en um 700 milljónir manna fyrir utan sem hafa engan áhuga á að flytjast einhvern 

tímann til Frakklands og horfa í aðrar áttir en til Frakklands. Það er stór markaður og að 

mörgu leyti þurfi ríki á pré carré Frakklands að losa sig undan áhrifavaldi þeirra og fara að 

sinna betur enskumælandi nágrönnum
282

.  

Françafrique stefnan hefur orðið umdeildari bæði heimafyrir og í fyrrum nýlendunum 

og eru nokkrar ástæður fyrir því.  

Í fyrsta lagi eru margir höfundar stefnunnar dánir eða horfnir af sjónarsviði 

stjórnmálanna og ný kynslóð tekin við, sem man jafnvel ekki eftir nýlendutímanum
283

. Það 

skapar vissa fjarlægð milli Frakklands og Afríku og hin nýja kynslóð er óhræddari við að 

skoða aðra kosti fyrir Afríku en eingöngu Frakkland
284

. 

Í öðru lagi má greina í stefnunni ákveðin einkenni heimsvaldastefnu en einn 

megintilgangur Frakklands með Françafrique er að halda við aðgangi franskra fyrirtækja að 

hrávörum. Öðrum þræði er svo tilgangur með áframhaldandi veru Frakka í Afríku að tryggja 

sitt áhrifasvæði eða pré carré og í gegnum þau áhrif, að hafa áhrif á heimsmálin í gegnum 

Sameinuðu þjóðirnar
285

.  

Í þriðja lagi má segja að frönsk stjórnvöld hafi orðið uppteknari af Evrópu og 

Miðjarðarhafssvæðinu og að sama skapi fjarlægst Afríku
286

. 
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Í fjórða lagi sitja ófarirnar í Rúanda í frönsku þjóðinni sem og gríðarlegur kostnaður 

sem fylgir Françafrique stefnunni. Eftir Rúanda ófarirnar var kastljósinu líka beint að 

Françafrique stefnunni í heild og stuðningur Frakka við ýmsa einræðisherra varð óþægilega 

ljós
287

. Einnig var skortur á gagnsæi mikill þyrnir í augum almennings
288

. Svo virðist sem 

gríðarleg spilling hafi einkennt samskipti Frakklands við Afríku
289

. Giscard d‘Easting forseti 

átti bræður og frændur sem högnuðust mjög á viðskiptum við Afríku og sonur Mitterrands 

forseta var ráðinn í ráðgjafahlutverk um Afríku á vegum frönsku stjórnarinnar. Hann var 

gjarnan kallaður papam‘adit sem útleggst sem pabbi sagði mér á íslensku. Hann var seinna 

handtekinn í Afríku vegna vafasamra viðskipta. Þá eru ótaldir ráðherrar, ráðgjafar og synir 

sem hafa makað krókinn á viðskiptum Frakklands við fyrrum nýlendurnar
290

. Einnig hafa 

afrískir aðilar hagnast gríðarlega á Françafrique stefnunni, en sem dæmi má nefna að Bongó 

fyrrum forseti Gabons var álitinn einn ríkasti maður heims á sinni tíð. Endurskoðun á 

Françafrique stefnunni hefur ekki síst beinst að atriði sem mætti kalla „sameiginleg spilling“ 

helstu ráðgjafa Frakka í málefnum Afríku og afrískra ráðamanna
291

. Í staðinn fyrir að 

Frakkland sé þrýstiafl sem beiti sér gegn spillingu í Afríku virðist sem að í skjóli 

Françafrique þrífist spilling sem teygi anga sína til hæstu staða í Frakklandi sjálfu
292

. 

 

7.8 Françafrique í framtíðinni 

Tveir síðustu forsetar franska lýðveldisins hafa báðir lofað að minnka verulega afskipti af 

Afríku. Sarkozy sagði opinberlega í sinni kosningabaráttu að Françafrique stefnan hefði 

runnið sitt skeið
293

 og til stendur að loka herstöð Frakklands í Senegal
294

. Það hefur hins vegar 

enn ekki komið til framkvæmda. Hollande lofaði því sama, og stuttu eftir embættistöku sína 

sem forseti aftók hann með öllu að Frakkar myndu skipta sér af því stríði sem var að hefjast í 

Mið-Afríkulýðveldinu. Hollande sagði að þeir dagar væru liðnir sem Frakkar færu með her 

inn í ríki Afríku og skiptu sér af innanlandsmálum. Innan við ári síðar hafði Frakkland bæði 

farið með her inn í Mið-Afríkulýðveldið og Malí. 

Skýringin á þessum mismun á loforðum og efndum forsetanna tveggja gæti verið falin 

í því að Bongó, forseti Gabon er talinn vera langstærsti styrktaraðili kosningasjóðs Sarkozy, 

og í báðum hinum stóru fylkingum franskra stjórnmála eru auðmenn og viðskiptamenn sem 

eiga allt sitt undir áframhaldandi góðu sambandi Frakklands við fyrrum nýlendur í Afríku
295

. 

En það er ekki þannig að Frakkar séu í sérstakri uppgjöf gagnvart Afríku þótt forsetar 

lofi að minnka afskiptin af álfunni. Álfan er hreinlega farin að skipta Frakka minna máli en 

hún gerði með stækkun Evrópusambandsins og dýpkun samrunans
296

. Tölurnar tala sínu máli 
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í því samhengi. Árið 1999 var fyrsta fyrrum nýlenda Frakka á lista yfir þau lönd sem Frakkar 

eiga mest viðskipti við í 12. sæti. Umskipun vöru til og frá Alsír var einungis 9,5% af 

heildarumskipun hafnarinnar í Marseilles á sama ári. Það þykir alls ekki mikið í sögulegu 

samhengi. Á sama tíma eru viðskipti við önnur Evrópulönd að stóraukast og þau eru að verða 

æ mikilvægari kaupendur fransks varnings
297

. Árið 2002 voru tölurnar enn meira sláandi, en 

Alsír var þá komið niður í 16. sæti yfir viðskiptalönd Frakka, og ekkert ríki sunnan Sahara 

náði inn á lista yfir efstu 35 löndin
298

. Afríka hafði 8,7% hlutdeild í útflutningi Frakklands 

árið 1970 en þetta hlutfall var komið niður í 5% árið 2010
299

.  

Þrátt fyrir þetta eru Frakkar mjög umsvifamiklir í efnahagslífi Afríku. Yfir 60% af 

þróunaraðstoð Frakklands fer til Afríku sunnan Sahara
300

. Þegar einkavæðingarkrafan gekk 

yfir frá alþjóðlegum lánsfjárstofnunum á tíunda áratugnum voru það frönsk fyrirtæki sem 

fjárfestu gríðarlega í orku- fjarskipta- og samgöngufyrirtækjum sem voru einkavædd í fyrrum 

nýlendum Frakka
301

. Svo virðist sem að lok kalda stríðsins hafi opnað pré carré Frakklands 

fyrir samkeppni frá öðrum aðilum. Í leiðinni opnuðust augu fleiri franskra einkafyrirtækja 

fyrir risastórum afrískum markaði sem talaði frönsku og hafði að nokkru regluverk og 

viðskiptahætti sem voru upprunnir í Frakklandi
302

. Því markaði lok kalda stríðsins ákveðin 

skil í samskiptum Frakka við Afríku en ekki endilega að tengslin hefðu minnkað.  

Afstaða franskra stjórnvalda virðist hafa breyst aðeins gagnvart afrískum stjórnvöldum 

á nýrri öld
303

. Þau hafa fyrir nokkru síðan skilyrt aðstoðina sem þau veita á svipaðan máta og 

Alþjóðabankinn skilyrðir sín lán, og frönsk stjórnvöld a.m.k. í orði kveðnu styðja frekar við 

bakið á lýðræðislega kjörnum stjórnum. Þau hafa beitt sér fyrir refsiaðgerðum gegn Gíneu 

eftir valdarán þar í landi, þau beittu hervaldi á Fílabeinsströndinni til að koma lýðræðislega 

kjörnum forseta til valda
304

 og samskiptin við Kamerún hafa verið nokkuð kuldaleg, þar sem 

forsetinn þar í landi er ekki mjög lýðræðislegur
305

. Hins vegar styðja frönsk stjórnvöld forseta 

Gabon og einræðisherra Chad sömuleiðis, þannig að þessi breyting á stefnu er alls ekki algild. 

Frakkland beitir mjög realískri nálgun þegar kemur að afrískum valdhöfum. Þeir valdhafar 

sem þjóna frönskum hagsmunum best eru studdir til valda. Fyrsti kostur virðist vera lýðræði 

en ef lýðræði þýðir ringulreið eða stjórnvöld sem eru ekki nógu handgengin Frakklandi þá 

styðja frönsk stjórnvöld þann sem þjónar hagsmunum Frakklands best
306

. Frakkland hefur 

a.m.k. einu sinni snúið við ákvörðun Alþjóðabankans í málefnum Afríku, en Alþjóðabankinn 

hafði hafnað fyrirgreiðslu vegna olíuleiðslna frá Chad. Frakkland veitti lán í staðinn
307

. Það 

má segja í þessu samhengi að frönsk stjórnvöld vilji vinna eftir frjálslyndum 

stofnanakenningum í Afríku. Þau hafa hvatt til þess að hernaðarsamstarf ríkja í Vestur-Afríku 

verði eflt mjög og ríkin ráði í framtíðinni sjálf við að stilla til friðar innan ríkjanna þegar upp 

kemur ágreiningur. Einnig hafa frönsk stjórnvöld reynt að styðja við bakið á lýðræði þar sem 
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þar er að finna á svæðinu
308

. En frönsk stjórnvöld vinna ekki eftir frjálslyndum 

stofnanakenningum þar sem þau telja sig ekki hafa efni á því. 

Í kalda stríðinu tókst Frökkum að halda áhrifastöðu sinni gagnvart Bandaríkjunum og 

Sovétríkjunum. Nú er Kína að bjóða ríkjum Afríku aðstoð án skilyrða. Kínversk stjórnvöld 

hafa gert sig mjög gildandi í Mið-Afríkulýðveldinu en þar geisar nú borgarastyrjöld og það 

eru Frakkar sem enn á ný hafa sent hermenn á vettvang til að greiða úr þeirri styrjöld, ekki 

Kína
309

. Það á samt eftir að koma betur í ljós á næstu áratugum hver langtíma áhrif Kína 

verða
310

, en sem stendur virðast frönsk áhrif standa traustum fótum í Afríku. Frakkland hefur 

mætt þessum auknu áhrifum Kína meðal annars með því að auka tengsl og samstarf við 

Kína
311

. Með því fylgja þau eigin fordæmi en þau hafa áður haft samvinnu við 

Bandaríkjamenn og Breta í Afríku meðfram samkeppni. Hérna má sjá nálgun eftir 

frjálslyndum stofnanakenningalínum, en ef grannt er skoðað má færa rök fyrir því að nálgunin 

sé realísk. Frakkland gat ekki haldið uppi sínum áhrifum í pré carré í kalda stríðinu nema með 

samvinnu við önnur ríki. Því fór Frakkland þá leið að vinna með tvíeykinu 

Bretlandi/Bandaríkjunum þegar það átti við í Afríku.  

Séu áhrif Frakklands í Afríku skoðuð í tímaröð frá sjálfstæðisári frönsku nýlendanna 

árið 1960 má sjá ákveðið ferli. Frönsk stjórnvöld reyndu að stækka áhrifasvæði sitt í álfunni 

og tókst það á fyrstu áratugunum. Má þar nefna að tvö ríki, Miðbaugs-Gínea, Gínea Bissá  

tóku upp sameiginlegan gjaldmiðil sem Frakkland stjórnar að hluta. Þeim tókst að ná fyrrum 

nýlendum Belgíu á sitt áhrifasvæði, að vísu ekki óskiptu og í töluverðri samkeppni við 

Bandaríkin. Eftir kalda stríðið tók svo við tímabil ringulreiðar þar sem Frakkland virtist ekki 

almennilega vita hvernig það átti að takast á við nýjan veruleika. Áhrif þeirra dvínuðu mjög á 

stuttu tímabili. Á nýrri öld hefur Frakkland náð vopnum sínum að nýju og haft ríka samvinnu 

við Bandaríkjamenn um aðgerðir í Afríku. Bandarísk stjórnvöld héldu að áhrif Frakklands 

myndu dvína töluvert í Afríku þegar fyrsta kynslóð valdhafa í Afríku léti af völdum
312

. Það 

gekk ekki eftir heldur tókst Frakklandi að ná til baka að mestu þeim áhrifum sem landið hafði 

og lét Kissinger fyrrum utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafa eftir sér að „leikurinn héldi 

áfram“ árið 1998 og átti þar við að Frakkland hefði verið afskrifað of snemma
313

. Vegna þessa 

hafa bandarísk og frönsk stjórnvöld í auknum mæli farið að snúa bökum saman í staðinn fyrir 

að keppa í Afríku. Seint á árinu 2013 eru Frakkar og Bandaríkjamenn í sameiginlegum 

aðgerðum í Mið-Afríkulýðveldinu sem eiga að tryggja frið og stöðugleika í ríkinu. Án efa 

verður afleiðing af þeim aðgerðum sú að áhrif Kínverja í landinu verða minni. 

Bandaríkjamenn hafa lagt til hergögn og stuðning í Malí, Níger og Líbýu þannig að Frakkar 

eru ekki einir um þær aðgerðir
314

.  

Frönsk stjórnvöld eru að reyna að ná Rúanda aftur á sitt áhrifasvæði og hefur orðið 

ágengt í því efni. Gambía, fyrrum nýlenda Breta í Afríku gekk svo úr breska samveldinu árið 
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2013 og er nú hluti af la francophonie eingöngu. Forseti Eþíópíu varð svo sérstakur 

vildarvinur Sarkozys Frakklandsforseta þannig að greinilega eru þreifingar í gangi af hálfu 

franskra stjórnvalda til að stækka sitt áhrifasvæði
315

. 

Það má greina nokkur stig sem Frakkar hafa farið í gegnum í Afríku frá lokum fyrri 

heimsstyrjaldarinnar. Fyrst var heimsvaldastefna eða imperialismi allsráðandi í samskiptum 

Frakklands við nýlendurnar í Afríku. Eftir að nýlendunum var gefið sjálfstæði tók við realísk 

nálgun af hálfu Frakka. Það sést á því hvernig Frakkland studdi ýmis slæm stjórnvöld í 

álfunni ef þau voru Frakklandi þóknanleg. Á þessum tíma var þó hægt að sjá áhrif frá 

stofnanakenningum. Þau liggja í stefnu Frakka í Afríku, Françafrique. Með því að tvinna 

hagsmuni sinna fyrrum nýlenda við hagsmuni Frakklands voru frönsk áhrif tryggð í ríkjunum. 

Eftir lok kalda stríðsins, og sérstaklega eftir ófarirnar í Rúanda má sjá að Frakkar hafa frekar 

reitt sig á stofnanakennda nálgun. Þeir hafa verið óhræddari við að refsa þjóðum sem ekki eru 

lýðræðislegar og reyndu frekar á tímabili að beita viðskiptaþvingunum en að hlutast beint til 

um innanríkismál viðkomandi landa. Þetta mátti sjá í Gíneu, á Fílabeinsströndinni og í 

Máritaníu. Frönsk stjórnvöld hafa einnig beitt sér fyrir stofnun svæðisbundinna stofnana í 

Afríku sem er kúvending frá sjötta áratug síðustu aldar þegar þau beittu sér gegn of mikilli 

samvinnu hinna nýfrjálsu ríkja
316

. 

Það er möguleiki að Frakkland sé að breyta stefnu sinni í Afríku í fimmta sinn á 120 

árum um þessar mundir vegna aukinna áhrifa Kínverja. Frakkar gengu aftur í 

hernaðarsamstarf NATO árið 2007 og þeir hafa staðið í nokkrum hernaðaraðgerðum í Afríku 

síðan þá. En nú með stuðningi NATO og sérstaklega Bandaríkjamanna. Það gæti verið að 

Frakkar séu að sveigja nálgun sína á Afríku í átt að meiri realisma með samstarfi við 

Bandaríkin til mótvægis við Kínverja – með hjálp NATO. 

Sarkozy, síðasti forseti Frakklands endurreisti að stórum hluta veldi Frakklands í Mið-

Austurlöndum og svo virðist sem Hollande ætli sér nokkuð stóra hluti í Afríku. Sarkozy hélt 

mikla ræðu í Dakar í Senegal árið 2008 sem stjórnmálaskýrendur litu á sem tímamótaræðu
317

 

af svipaðri stærðargráðu og ræða Charles de Gaulle í Kaíró árið 1958. Þar ræddi Sarkozy 

Françafrique stefnuna mjög opinskátt og kallaði eftir samræðum um breytingar á henni. Hins 

vegar þótti framkoma hans vera mjög hrokafull
318

 og varð ekki til þess að gera samband 

Senegals og Frakklands nánara, sem var þó tilgangur ferðar Sarkozys til Senegal.
319

 Hollande 

hefur fylgt þessari sýn fyrrirennara síns og  hefur látið sig málefni álfunnar mjög varða og 

þvert ofan í fyrri orð um að Frakkland myndi standa utan við deilur í Mið-Afríkulýðveldinu 

eru Frakkar komnir í hernaðaraðgerðir í ríkinu. 

Eins og áður sagði markaði lok kalda stríðsins ákveðin skil í samskiptum Frakklands 

við Afríku. Samhliða lokum kalda stríðsins reið yfir einkavæðingarbylgja í Afríku sem opnaði 

markaði frönsku Afríku fyrir nýjum leikendum. Hins vegar opnuðust líka markaðir annars 

staðar fyrir Frakkland. Í dag er svo komið að yfir 50% af útflutningi Frakklands til Afríku fer 

til þriggja landa, Nígeríu, Suður-Afríku og Fílabeinsstrandarinnar. Tvö af þessum þremur 

ríkjum liggja ekki í pré carré Frakklands. Áður hefur verið drepið á viðamiklar fjárfestingar 
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franskra fyrirtækja í Nígeríu og Angóla. Svo virðist sem að áhrif Frakklands í Afríku séu að 

dreifast víðar um álfuna en að sama skapi eru fleiri leikendur að koma að borði sem áður var 

alfranskt eins og vera kínverskra aðila í Mið-Afríkulýðveldinu og samstarf  bandarískra 

herdeilda við franskar í Malí bera vitni um
320

. 

Til að draga saman kaflann í svar við spurningunni í upphafi hans er svarið það að 

menningarleg, efnahagsleg, pólitísk og hernaðarleg tengsl Frakklands við Afríku eru ennþá 

geysileg. Eins og rakið hefur verið hér að ofan fara þau ekki þverrandi heldur eru þau að 

aukast og ná til fleiri landa ef eitthvað er. Samband Frakklands við Afríku er það náið að 

hefðbundin orð yfir áhrifasvæði ná ekki yfir þetta djúpa samband. Því er yfirleitt notast við 

franskan frasa þegar sambandinu er lýst, le pré carré. 
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8 Frönsk menningaráhrif 

Menningaráhrif ríkja spanna margvísleg svið, frá tungumáli og hugsunarhætti til 

menntastofnana, kvikmynda, klæðaburðar og tónlistaráhrifa. Frakkland hafði það yfirlýsta 

markmið strax á árdögum l‘empire colonial francais að breiða út frönsk menningaráhrif og 

tungu til nýlendanna. Við það stækkaði markaður fyrir franskar vörur sem nam nýlendunum 

og því var til mikils að vinna. Í menningaráhrifum er falið gífurlega mikið „mjúkt vald“ sem 

getur gefið stórveldi í heiminum umtalsvert meira forskot en hið hefðbundna „harða vald“ 

gæfi tilefni til að ætla að viðkomandi stórveldi hefði.  Þessi kafli getur svarað að nokkru leyti 

fyrstu rannsóknarspurningunni og tilgátu. Til upprifjunar er spurningin og tilgátan hér aftur. 

 

Hafa frönsk ítök í heiminum minnkað á síðustu fimmtíu árum?  

 

Frönsk ítök og áhrif hafa minnkað og engilsaxnesku veldin tvö 

hafa komið í staðinn fyrir Frakkland mjög víða þar sem Frakkland var 

öflugt áður. 

 

8.1 Frönsk tunga, deyjandi heimsmál? 

Svo virðist við fyrstu sýn sem staða frönskunnar sem heimsmáls sé stöðugt að versna. Á 

mesta blómaskeiði franska heimsveldisins, í byrjun tuttugustu aldarinnar, var franska töluð 

víða í Afríku, í nokkrum héruðum Kanada, víða í Mið-Austurlöndum og í Asíu. Franska var 

tungumál flugsins, póstþjónustunnar, diplómasíunnar, hafði enn ríkjandi stöðu við hirðir 

Evrópu, sem þá fundust í öllum ríkjum Evrópu nema Frakklandi sjálfu og Sviss. Hirðirnar 

skiptu máli talsvert frameftir öldinni vegna þess að þar sem þær höfðu ekki formleg völd 

höfðu þær þó umtalsvert áhrifavald í flestum tilvikum.  

Eftir seinni heimsstyrjöldina þegar nýlendur Frakka fengu sjálfstæði minnkaði vægi 

frönskunnar smátt og smátt. Það gerðist á löngum tíma en sé litið til baka sést breytingin 

greinilega. Ekkert er eftir af franska flugmálinu nema nokkur frönsk fagorð, diplómatar nota 

ensku aðallega sem samskiptamál í dag og hirðir Evrópu sópuðust flestar burt eftir seinni 

heimsstyrjöldina, og þær sem eftir standa skipta ekki lengur máli á vettvangi stjórnmálanna 

eða í þjóðlífi viðkomandi ríkja.  

Við aldamótin síðustu hafði franska að mestu leyti horfið sem samskipta- og elítumál í 

fyrrum nýlendum Frakklands í Asíu. Í Víetnam er franska svotil horfin, málið er enn notað að 

einhverju leyti í Kambódíu og Laos en er að mestu talað af eldra fólki, Sýrland hafði að mestu 

útrýmt frönskunni og franskan hefur ekki lengur neina lagalega stöðu í ríkjum Norður-

Afríku
321

. Borgirnar á Indlandi sem Frakkar réðu höfðu glatað frönskunni og Senegal, elsta 

franska nýlendan í Afríku sunnan Sahara er í ferli við að varpa frönsku sem opinberu 

tungumáli fyrir róða. Kongó-Kinshasa og Rúanda eru bæði í ferli að skipta út frönskunni fyrir 

ensku með tilkomu nýrra ráðamanna sem ólust upp í Úganda, þar sem enska er töluð
322

. 
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Eyjarnar á Indlandshafi,  Máritíus og Madagaskar hafa líka gert ensku mun hærra undir höfði 

en áður
323

 og Gabon, ein tryggasta fyrrum nýlenda Frakka, skoðar stöðu frönskunnar þar í 

landi vel með efnahagslega velgengni Rúanda á undanförnum áratug í huga
324

.  

Í Evrópu hefur staðan einnig versnað. Ítalir réðu áður hvort þeir kysu að læra ensku 

eða frönsku sem annað mál í skólakerfinu. Flestir Ítalir völdu frönsku af því að hún er þeim 

tamari vegna skyldleika málanna. Það val er fyrir bí og nú læra allir Ítalir ensku sem annað 

mál. Flestir menntaðir Rúmenar yfir fertugu tala frönsku betur en ensku, enda eru Rúmenar í 

La francophonie og menningarsamskipti þjóðanna voru mikil.  Hins vegar talar yngra fólkið 

mun gjarnar ensku en frönsku. Franska var eina opinbera mál Kola- og Stálbandalagsins og 

það var ekki fyrr en árið 1958 sem opinberu málin urðu fleiri. Þegar Bretland fékk inngöngu í 

sambandið lýsti þáverandi forseti Frakklands því yfir að franska væri mál Evrópu, enska væri 

mál Norður-Ameríku. Þrátt fyrir það er enska fyrir löngu orðið eitt af 

aðalvinnutungumálunum í ESB
325

. Franskan hefur fyrir löngu glatað sínum sess sem 

tungumál utanríkisþjónustunnar. Franskan var einu sinni flugmál og mál póstþjónustunnar og 

enn eimir eftir af því með ýmsum áletrunum eins og par avion og mayday, sem raunar er 

afbökun á (venez) m‘aider (hjálpið mér). Alsíringar þurftu að heyja nokkurra ára styrjöld fyrir 

sínu sjálfstæði. Frakkar höfðu komið sér einna best fyrir í Alsír af sínum gömlu nýlendum. 

10-15% af íbúum Alsír voru Frakkar sem höfðu flutt yfir. Staða frönskunnar þar varð mjög 

flókin þar sem Frakkar höfðu byggt upp alla samfélagslega innviði í landinu og menntað 

þjóðina – á frönsku. Alsíringar taka ekki þátt í ráðstefnum La francophonie, franskan er ekki 

opinbert mál þar í landi
326

 en er samt, eins og áður sagði, mennta-, fjölmiðla- og 

stjórnsýslumál landsins. Víða í frönsku Afríku eru háskólasamfélög frekar farin að líta til 

enskumælandi landa heldur en til Frakklands sjálfs þegar kemur að því að gefa út efni og 

greinar
327

. Í Frakklandi sjálfu er ekki hægt að útskrifast úr háskóla lengur nema sýna fram á 

talsverða færni í ensku. Franskur almenningur er einnig mjög svartsýnn þegar kemur að því að 

meta stöðu frönskunnar
328

. 

Af þessu mætti ætla að frönskukunnáttu fari hnignandi í heiminum og arabíska, enska 

og staðbundin tungumál væru að taka yfir þar sem franskan var áður. En svo er þó ekki við 

nánari skoðun. 

 

8.2 Franska sem framtíðarheimsmál 

Þrátt fyrir það sem á undan var sagt, heldur franskan furðu vel stöðu sinni í heiminum. 

Frakklandi gekk betur að veita afrísku nýlendunum sínum sjálfstæði heldur en þeim 

asísku. Vegna þess reiðir frönskunni þar vel af. Lykillinn að þeirri velgengni virðist vera sá að 

franskan hefur þá sérstöðu að vera mjög víða töluð sem annað mál. Þannig er franskan 

samskipta- mennta- stjórnsýslu- og viðskiptamál í ýmsum löndum sem hafa önnur tungumál 
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sem fyrsta mál
329

. Af einhverjum ástæðum virðist frekar sem enskan sé að láta undan síga í 

Afríku en franskan. Góð dæmi um það eru Nígería og Gana, ríki sem eru umkringd 

frönskumælandi nágrönnum. Vegna þess hversu mikil veldi ríkin tvö eru á sínu svæði í 

efnahagslegu tilliti mætti ætla að þeirra samskiptamál – enskan – yrði ofaná. En því fer fjarri. 

Miklu frekar er franskan að sækja í sig veðrið innan ríkjanna nú um stundir. Einnig fer meira 

og meira fyrir swahili sem lingua franca í Úganda, Kenýa og Tanzaníu á kostnað enskunnar í 

þeim löndum
330

. 

Alsír er gott dæmi um hvernig franska heldur stöðu sinni vegna þess að hún er 

stjórnsýslu- og menntamál. Staða frönskunnar þar er mjög viðkvæm þar sem samskipti 

landanna eru mjög sérstök vegna sjálfstæðisstríðs Alsírs og alls sem því fylgdi. Opinberlega 

er klassísk arabíska opinbert tungumál landsins og nokkur svæðisbundin minnihlutamál eru 

viðurkennd. En í reynd kenna háskólar á frönsku, fjölmiðlar eru á frönsku og stjórnsýslan 

sömuleiðis. Talið er að á milli 70-80% landsmanna tali frönsku
331

, en það eru getgátur vegna 

þess að það hefur aldrei verið mælt sérstaklega. Einnig tala lægri stéttirnar bræðing af frönsku 

og arabísku sín á milli sem einskonar götumál. Þetta er einnig reyndin með nágrannalöndin 

Marokkó og Túnis. Þar er betur hægt að mæla stöðu frönskunnar þar sem þessi lönd hafa 

verið í betra sambandi við Frakkland eftir að þau fengu sjálfstæði. En í Alsír er staða 

frönskunnar jafnvel sterkari vegna stöðu landsins á tímabili sem eitt af héruðum í Frakklandi. 

Því var „frönskuvæðing“ Alsírs miklu meiri heldur en grannlandanna. Hið opinbera mál 

ríkjanna, klassísk arabíska, er tungumál sem enginn hefur að móðurmáli, en er kennt þannig 

að allir eiga að geta lesið það
332

. Þetta bil á milli lagabókstafs og veruleika, sem 

óhjákvæmilega myndast þegar opinbert tungumál er eingöngu skrifmál, brúar franskan að 

miklu leyti
333

. 

Til að gefa dæmi um hversu sterka stöðu franskan hefur á Maghreb svæðinu neitaði 

Bourgiba einræðisherra Túnis frá 1956-1986 alla tíð að tala frönsku opinberlega og reyndi að 

auka veg arabísku á kostnað frönsku. Hins vegar tala flestir Túnisbúar frönsku ásamt arabísku, 

og lágstéttirnar sem ekki hafa hlotið mikla menntun tala svipaðan bræðing af frönsku og 

arabísku og nágrannarnir í Alsír. 

Sé litið til Indó-Kína nú á dögum þá er franskan enn stjórnsýslumál í Kambódíu og 

Laos þó að líkur séu til að það breytist vegna þess hversu fáir tala enn frönsku í landinu. Í 

Víetnam er vegur frönskunnar aftur farinn að aukast þó málið hafi horfið af sjónarsviðinu þar 

sem opinbert mál, nema í utanríkisþjónustunni.  

Í Afríku er franskan að sækja í sig veðrið, þvert á það sem ætla mætti miðað við 

opinbera stöðu málsins. En franska er mál þéttbýlisins í Vestur- og Mið-Afríku, svo sem í 

Kinshasa, Brazzaville, Abijan, Dakar, Libreville og Bamako svo einhverjar borgir séu 

nefndar. Þar er franskan lingua franca þegar koma saman ólíkir ættbálkar af landsbyggðinni. 

Einnig er stjórnsýslu- mennta- og fjölmiðlamálið franska í fyrrum nýlendum Frakka í Afríku. 

Með aukinni og útbreiddari menntun eru æ fleiri íbúar fyrrum nýlenda Frakka sem læra og 
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nota frönsku
334

. Þetta gerist þrátt fyrir að nokkur ríki eins og Senegal, Kongó-Kinshasa og 

Rúanda hafi breytt stöðu frönskunnar til hins verra. Núverandi forseta Kongó-Kinshasa gæti 

hins vegar gengið frekar örðuglega að skipta út frönsku fyrir ensku sem opinberu máli. 

Franska er opinbert mál ásamt nokkrum öðrum í landi sem telur um 250 ættbálka og 

frönskunni var og er ætlað að vera mál sem er hafið yfir ættflokka. 24 milljónir, eða tæpur 

þriðjungur landsmanna talar nú þegar frönsku og Kinshasa er 8 milljón manna borg þar sem 

samskiptamálið er franska
335

. Staðan er svipuð í reynd í Senegal þar sem yfir 60 ættbálkar 

búa. Þéttbýlið togar svo sterkt í landsmenn að yfir tveir þriðju hlutar landsmanna búa nú í eða 

við höfuðborgina Dakar – og þar er franska notuð manna á meðal
336

. 

Í öðrum fyrrum nýlendum Frakklands í Afríku er staða frönskunnar sterk. Hún er 

mennta- og samskiptamálið og með fleira fólki sem sækir sér meiri menntun verður staðan 

sterkari og sterkari. Franskan hefur þróast mjög í Afríku og hvert land á sér sitt „götumál“. 

Það hefur gerst eftir að málið hætti að vera einvörðungu mál elítunnar og varð líka að máli 

hins almenna borgara í borgum. 

Í Ameríku er staða frönskunnar eins og hún hefur verið. Útsjávarsýslur og 

verndarsvæði Frakklands í þeim álfum tala frönsku. Staða frönskunnar í Kanada er sterk og 

hefur styrkst á síðustu áratugum og æ fleiri Kanadabúar læra frönsku sem annað mál
337

. Fyrir 

1970 var staða frönskunnar í Kanada ekki góð og þurftu frönskumælandi íbúar Kanada að 

þola margvíslega mismunun
338

. Hins vegar hefur orðið gífurleg breyting á stöðu frönskunnar 

til hins betra þar í landi á síðustu fjörutíu árum sem skilar sér í auknum fjölda Kanadamanna 

sem tala frönsku sem annað mál
339

. 

Mjög víða á frönskum Karíbaeyjum og á Indlandshafseyjum hafa orðið til kreólamál. 

Það eru mál þar sem byggingin er frönsk en mjög mikið af tökuorðum af afrískum uppruna 

hafa komið inn í málið. Kreólamál er nú eitt af opinberum tungumálum á Haítí ásamt frönsku, 

og eru þessi mál töluð víða. Hins vegar er franskan yfirleitt alltaf skrifmálið og mál 

stjórnsýslu og menntastofnana en ekki viðkomandi kreólamál. 

Í heild tala 3% af heiminum frönsku í dag sem fyrsta eða annað mál. Spár gera ráð 

fyrir að þessi tala verði komin upp í 8% árið 2050 ef fram heldur sem horfir með þróun 

frönskunnar og fjölda þeirra sem tala hana. Útbreiðsla frönskunnar er heldur að minnka, með 

minna málsvæði sem talar hana sem fyrsta eða annað mál, en fjöldinn er að aukast mikið
340

. 

Breytingin er mestmegnis fólgin í því að það eru ekki lengur yfirstéttirnar sem tala 

frönsku. Þar sem það var tilfellið víða í Evrópu, Sýrlandi, Indlandi og Indó-Kína- hefur málið 

þurrkast út. En þar sem málið var notað sem lingua franca í samskiptum milli ólíkra 

málsvæða hefur það haldið velli. 
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8.3 Menntatengsl Frakklands við heiminn 

Í Frakklandi nú á dögum má vel fara í viðskiptatengt nám og yfirhöfuð flest það nám sem 

hægt er að hugsa sér á ensku. Sú stefna að kenna á ensku hefur verið lengi við lýði. 

Fyrrverandi forseti Frakklands, Sarkozy, náði ekki að ljúka námi sínu í SciencesPo, einum 

virtasta stjórnmálafræðiskóla Frakklands, af því að hann féll í ensku. Áletranir á 

útflutningsvörum Frakka eins og til dæmis víns og rafmagnstækja eru á ensku jafnt sem 

frönsku í dag. Með þessu hafa Frakkar verið í gegnum tíðina verið að bregðast við minnkandi 

viðskiptahæfi. Það er þannig að Frakkar merktu ekki vínin sín með enskum áletrunum fyrr en 

vínsalan var farin að dragast verulega saman, en þá bættu þeir sig. Því má segja að nálgun 

þeirra á frönskuna sé mjög realísk. Þeir hafa barist gegn því með kjafti og klóm að franskan 

missi þá stöðu sem hún hefur, til dæmis á Ólympíuleikunum, vettvangi Sameinuðu þjóðanna 

og innan ESB. En það stafar af þeirra realísku nálgun á málið frekar en einhverri fortíðarþrá 

þegar franskan var heimsmál. Á meðan tungumálið er enn sýnilegt skiptir það máli og veitir 

Frökkum forskot. Þeir hafa frekar aukið forskotið en hitt með þessari tvöföldu nálgun, að 

reyna að styrkja frönsku þar sem hún er til staðar og á sama tíma leggja mikla áherslu á 

enskukennslu í skólum. Ástæðan fyrir því að Frakkar tala ekki ensku við útlendinga er ekki 

kunnáttuleysi heldur feimni og æfingaleysi. Frakkland er óneitanlega laust við enskt áreiti í 

umhverfinu og því ryðgar enskukunnátta hins venjulega Frakka þó hún sé til staðar. En staðan 

í flestum háskólum er sú í dag og hefur verið lengi að til að útskrifast þarf að sýna fram á 

enskufærni. Ótti Frakka við að tala ensku er mjög sambærilegur við ótta Íslendinga við að tala 

dönsku. Báðar þjóðirnar læra þessar erlendu tungur nokkuð vel, en nota málin lítið sem ekkert 

og því ryðgar kunnáttan. 

Mjög mikilvæg stofnun er til í Frakklandi sem heitir l‘academie francaise. Hún rekur 

uppruna sinn til Richelieu kardínála sem stofnaði hana árið 1635. Þessi stofnun nýtur mikillar 

virðingar í Frakklandi og telur 40 manns. Á meðal meðlima í gegnum tíðina má nefna Pétain 

marskálk, Valery Giscard d‘Easting fyrrum forseta, Senghor fyrrum forseta Senegal og marga 

fleiri. Þessi stofnun heldur utan um útgáfu franskrar orðabókar og er afar íhaldssöm þegar 

kemur að frönsku máli. Frönsk stafsetning hefur ekki breyst síðan í endurbótunum sem voru 

gerðar á frönsku skólakerfi eftir frönsku byltinguna. Þetta þýðir að talað mál og skrifmál í 

frönsku eru afar ólík. Akademían hefur barist mjög gegn enskum áhrifum á frönsku í gegnum 

tíðina og kemur með ný orð fyrir hugtök og hluti í tölvum og upplýsingatækni. Þessi orð ná 

útbreiðslu og eru þekkt innan Frakklands. Hins vegar má heyra mun strax og farið er til 

Belgíu og Sviss varðandi þetta atriði. En þessi akademía má kannski segja að hafi mótað 

hugmyndir fólks um viðhorf hins almenna Frakka til ensku og enskrar menningar. Þessi 

stofnun heldur ágætlega saman hinum frönskumælandi heim. Það er ekki þar með sagt að öll 

frönskumælandi málsvæði taki undir það sem frá akademíunni kemur, en hún hefur töluvert 

áhrifavald og vekur reglulega athygli með úrskurðum. 

  

8.4 Átök hins franska og enska menningarheims 

Eins og hefur verið vikið að áður virðist sem fræðimenn frá enskumælandi málsvæði skilji 

ekki alveg franska menningu og hugsunarhátt. Eftirfarandi er tilvitnun í fræðimann sem 

skrifar um Frakkland og varnarmál: 
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Fyrirlitning Evrópubúa á amerískri úrkynjun á menningarsviðinu á sér 

djúpar rætur og er sérstaklega megn í Frakklandi. Ameríkanar hafa án efa litla 

ástæðu til annars en að ætla að megnið af þeim útflutningi sem frá amerískum 

skemmtanaiðnaði kemur sé eitthvað annað en mengun í menningarlegu tilliti. Á 

hinn bóginn er heldur engin ástæða til að ætla að jafnvel þótt amerískir 

sjónvarpsþættir og kvikmyndir væru það besta og áhugaverðasta sem fyrirfyndist í 

í þeim geira myndu Frakkar líta á afurðinar sem eitthvað annað en drasl. Til þess 

óttast Frakkar of mikið um framtíð sinnar eigin menningararfleifðar
341

.
342

 

 

Það er alls ekki um að ræða að Frakkar þoli ekki Bandaríkin og það sem bandarískt er. Woody 

Allen myndir eru til að mynda mjög vinsælar í Frakklandi. Hins vegar er til sérstakt hugtak 

yfir stórar hasarmyndir sem moka inn fé í miðasölum. Þær eru kallaðar Blockbusters í daglegu 

tali og þykir ekki fínt. Frakkar virðast einfaldlega gera meiri kröfur til skemmtunar og hvort 

sem um er að ræða innlenda framleiðslu eða bandaríska þá er meira úrval af myndum í 

kvikmyndahúsum í Frakklandi sem ganga út á hnyttin samtöl og skrítna atburðarás heldur en 

sprengjur og byssur sem hægt er að sjá í Skandinavíu og sér í lagi á Íslandi. Það gæti verið að 

skýringuna á því megi leita í því að skemmtanaiðnaðurinn í Frakklandi hefur verið skattlagður 

frekar grimmt í gegnum tíðina og ferð í kvikmyndahús í Frakklandi kostar umtalsverðan 

pening. Því er markhópur kvikmyndahúsanna aðeins öðruvísi samsettur í Frakklandi heldur en 

í Bandaríkjunum
343

. 

Margt sem kemur frá Bandaríkjunum þykir hins vegar alveg ágætt og Frakkar hafa 

sína eigin útgáfu af McDonald‘s út um allt Frakkland. Mikið af bandarískum þáttum er á 

dagskrá í frönsku sjónvarpi, en það er gjarnan notað sem uppfyllingarefni seint á kvöldin. 

Hins vegar þýðist kímnigáfa frá bandarískri ensku yfir á frönsku fremur illa vegna þess hversu 

þjóðfélögin eru ólík. Aðstæður sem þykja fyndnar í þáttum sem spegla bandarískt þjóðfélag 

þykja ekkert fyndnar í Frakklandi og margt fólk skilur ekki einu sinni grínið. EuroDisney 

garðurinn var settur upp við París en hefur gengið illa frá byrjun. Það er ekki um að ræða að 

Frakkar séu upp til hópa að sniðganga garðinn meðvitað. Hins vegar eiga Frakkar (og Belgar) 

sér ríka teiknimyndahefð. Fólk elst upp við Ástrík og félaga, Viggó viðutan og Strumpana. Í 

Frakklandi er bæði hægt að heimsækja Ástríks garð og Strumpagarð og báðir eru mjög 

vinsælir. Á hinn bóginn eru allar merkingar í EuroDisney á ensku, máli sem venjulegur Frakki 

er ekkert sérstaklega sterkur í, og persónur Gaulverjabæjar eru mun þekktari en Mikki mús og 

Andrés Önd. 

Svona má lengi halda áfram en staðreyndin er sú að hin lífsseiga mýta um að Frakkar 

þoli ekkert bandarískt og séu sífellt að bera sig saman við Bandaríkjamenn er einungis mýta. 

Þeir koma ekkert verr (eða betur) fram við Bandaríkjamenn en aðra ferðamenn sem 

heimsækja landið. Hins vegar er bandarísk þjónustumenning gerólík því sem fyrirfinnst á 

meginlandi Evrópu. Sé fólk vant bandarískri þjónustu má vel skilja hvers vegna franskt 

afgreiðslufólk virkar fúlt og dónalegt á köflum. Það má hins vegar skrifa að fullu á 
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menningarmun, ekki sérstaka óbeit sem Frakkar eiga að hafa á bandarískum ferðamönnum. 

Þennan menningarmun hafa margir fræðimenn rannsakað og hægt er að nálgast mikið af 

upplýsingum um hvernig eigi að sigra bandarískan markað annars vegar og franskan hins 

vegar, og í hverju munurinn liggur
344

. 

 Frönsk áhrif í Bandaríkjunum eru ótrúlega mikil þegar vel er að gáð. Á eftir spænsku 

er franska það annað mál í Bandaríkjunum sem flestir tala. Helmingur allra erlendra 

kvikmynda sem sýndar eru í Bandaríkjunum eru franskar
345

. Hér er önnur tilvitnun sem lýsir 

muninum á Bandaríkjunum og Frakklandi ef til vill betur: 

 

Evrópsk andstaða við hnattvæðingu að bandarískum hætti undirstrikar 

einnig annan menningarmun á milli Bandaríkjanna og Evrópu. De l‘Estang 

sendiherra orðaði þennan mun á eftirfarandi hátt; „það sem virðist vera að koma 

í ljós eru ný og skýr hugmyndafræðileg skil. Öðru megin er hið bandaríska módel 

hins óhefta markaðshagkerfis sem var komið á koppinn í Bretlandi á tímum 

Margareth Thatcher. Hinu megin við skilin er mildari evrópsk útgáfa sem styður 

við sterkara velferðarkerfi sem inniheldur opinbert heilbrigðiskerfi fyrir alla, 

atvinnuleysistryggingar og opinbera eftirlaunasjóði. Flestir Evrópubúar ásamt 

Kanadabúum eru mjög jákvæðir fyrir því kerfi. Ég myndi líka segja að báðir 

aðilar hafi málað hinn í of neikvæðum litum, hvort heldur sem þegar talað er um 

„kúrekakapítalistana“ eða „blinda sósíalista
346

. "
347

 

 

Það er frekar efnahagsleg hugmyndafræði sem skilur ríkin að heldur en óbeit  hvort á 

öðru. Rétt eins og stjórnmálasamband ríkjanna tveggja eru menningarsamskiptin fremur 

flókin og mótsagnakennd. Í aðra röndina virðist margt sem franskt er standa fyrir snobb og 

yfirborðsmennsku. Forsetaframbjóðendur í Bandaríkjunum árin 2004 og 2012, John Kerry og 

Mitt Romney, töluðu frönsku og var það talið þeim mjög til lasts þvert á flokkslínur. Á hinn 

bóginn fer frönskukunnátta í Bandaríkjunum vaxandi og er ein af vaxtarsprotum frönsku sem 

heimsmáls. Þær kvikmyndir frá öðru málsvæði en ensku sem mestrar hylli njóta eru franskar. 

Frönsk menningaráhrif í Bandaríkjunum eru mjög vanmetin af hinum almenna 

Bandaríkjamanni. Fáni Iowa er tilbrigði við hinn franska, staðarnöfn eins og Des Moines og 

Chicago eru frönsk og uppruni Bandaríkjamanna af frönskum ættum eins og rithöfundurinn 

Jack Keoruac fá ótrúlega litla athygli miðað við spænska og írska kollega. Það er helst að 

fræðimenn frá Quebec í Kanada rannsaki frönsk áhrif í Bandaríkjunum upp að einhverju 

marki
348

. Þetta skrifast einnig á reikning Frakka sjálfra. Fræðimenn frá Martinique, 
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Guadeloupe og Quebec hafa hingað til verið uppteknari við að horfa til Frakklands sjálfs en í 

kringum sig í amerísku heimsálfunum
349

. 

 

8.5 Franskar menntastofnanir 

Frakkland hefur styrkt frönskukennslu um allan heim og sérstaklega í sínum gömlu nýlendum. 

Ástæðan fyrir því er realpólitísk. Fólk lærir frönsku í góðum skólum og í leiðinni um franska 

menningu og hugsunarhátt. Þannig eru komnir viðskiptamenn framtíðarinnar, mælandi á 

frönsku. Einnig ýta skólar í erlendum ríkjum undir framhaldsnám í Frakklandi sjálfu og þar 

eru komin mikilvæg tengsl á milli ríkjanna. 

Það er ekki eingöngu í fyrrum nýlendum sem finna má franska skóla. Þeir eru alls 

staðar og nálega í öllum ríkjum jarðar. Ísland er eitt fárra ríkja í heiminum sem ekki hefur 

franska menntastofnun. Öll hin Norðurlöndin geta státað af frönskumælandi skólum og sum 

fleirum en einum. Frakkland er mjög meðvitað um hversu mikilvægar þessar menntastofnanir 

eru. Það sést ágætlega í tilfelli Eistlands. Ríkið náði að endurheimta sjálfstæði sitt árið 1991. 

Mjög fljótlega eftir það var opnaður franskur háskóli í Eistlandi. Hann er nú um stundir með 

virtustu menntastofnunum þar í landi og kennir á frönsku. Áhrifin eru þau að nemendur við 

þennan tiltekna skóla horfa mjög til Frakklands, fara í skiptinám til Frakklands og mynda 

tengsl þangað. Í framtíðinni gætu þessi tengsl orðið mjög dýrmæt. 

Frönsk stjórnvöld hafa markvisst unnið að því að opna franska skóla sem víðast um 

heim. Franska háskóla má finna á nokkrum stöðum í heiminum og sumir hafa orðið að stórum 

menntasetrum sem laða að fjölda stúdenta hvaðanæva að úr heiminum. Má þar nefna frönsku 

háskólana í Beirút, Dakar og Kaíró sem dæmi. Þessir skólar hafa gríðarlega mikil áhrif. 

Menningarsamskipti á milli nemenda þessa skóla við Frakkland eru mjög mikil og hvatt er til 

skiptináms. Það eru til skólar á öllum skólastigum og kennt er á frönsku. Frökkum hefur 

stundum verið gert að loka þessum menntastofnunum í þeim ríkjum sem frönskum 

stjórnvöldum hefur lent saman við stjórnvöld viðkomandi ríkja. Það á við um til dæmis 

Kambódíu, Rúanda, Sýrland og Fílabeinsströndina. En það hefur verið keppikefli franskra 

stjórnvalda að opna þessar menntastofnanir sem fyrst aftur og hafa Frakkar aftur opnað sínar 

menntastofnanir í Indó-Kína og Rúanda. Á háskólastigi eru menntastofnanirnar tæplega 800 

sem kenna á frönsku um allan heim. Þar að auki gefa þessar menntastofnanir frönsku fólki úr 

viðskiptalífinu færi á að búa í fjarlægum löndum með fjölskyldur sínar og koma sér þar með 

betur fyrir í viðkomandi löndum heldur en ef það kæmi einungis reglulega í viðskiptaferðir
350

. 

Einnig eru samtök sem styðja við frönskukennslu um allan heim skipulega styrkt af 

frönskum stjórnvöldum. Sum samtökin eru mjög víðfeðm eins og Alliance francaise sem 

rekur yfir þúsund tungumálakennslustöðvar um allan heim. 

 

8.6 Frönsk menning, vörn eða sókn? 

Í tilfelli franskra menningaráhrifa og tungumáls kemur kannski einna gleggst fram hversu 

svartsýnir margir greinendur eru í garð Frakklands og franskra áhrifa
351

. Endalaust er til af 
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greinum á netinu um hversu frönskunotkun er að dragast saman þegar staðreyndin er sú að 

franskan er að breiðast hvað hraðast út af öllum tungumálum í samtímanum. Eins má nefna að 

forysta Frakklands í menningartengdum efnum í frönsku Afríku er dregin í efa og lagt er til að 

horft sé frekar til Bandaríkjanna eftir forystu í þeim efnum
352

. Hins vegar er franska 

málsvæðið í Afríku mjög sterk menningarleg heild og er sjálfu sér nægt og þarf kannski 

hvorki forystu Frakklands né Bandaríkjanna lengur. Það breytir því þó ekki að málsvæðið er 

gegnsýrt af frönskum áhrifum.  

Frakkland hefur nálgast menningartengsl ríkisins við umheiminn og hið mjúka vald 

sem slík tengsl hafa í för með sér með mjög realískum hætti allar götur síðan fimmta 

lýðveldinu var komið á fót. Ríkið hefur ötullega stutt við menntastofnanir og skiptinám 

meðfram viðskiptatengslum við ríki heims. Svo rammt hefur kveðið að þessari stefnu að ríkið 

hefur fengið bágt fyrir eins og í tilfelli Fílabeinsstrandarinnar þar sem meiri áhersla var lögð á 

enduropnun skóla og menningarstofnana en að bæta frönskum ríkisborgurum tjón sem þeir 

urðu fyrir í kjölfar skammvinns ófriðar árið 2011. Meðfram því að vera mjög á verði fyrir því 

að frönsk málnotkun dvíni ekki á opinberum vettvangi hafa stjórnvöld einnig bætt 

menntakerfið heimafyrir til að gera franskt vinnuafl samkeppnishæfara með aukinni 

tungumálakunnáttu. Frönsk kvikmyndagerð stendur með miklum blóma og nýlega var 

kvikmyndamiðstöð opnuð norður af París þar sem þegar hafa verið framleiddar nokkrar 

franskar myndir leiknar á ensku, með bandarískum stórstjörnum í aðalhlutverkum. Má þar 

nefna myndina Malavita sem dæmi en hún skartaði Tommy Lee Jones, Michelle Pfeiffer og 

Robert de Niro. 

Frönskum málnotendum fjölgar hraðast allra málnotenda á heimsvísu, net franskra 

skóla í heiminum hefur aldrei verið þéttara, leiðtogahlutverk Frakklands á sviði tísku virðist 

óumdeilt og hafin er framleiðsla á enskumælandi kvikmyndum í Frakklandi með bandarískum 

stórstjörnum. Á sama tíma hefur enskukennsla í frönskum skólum stórbatnað og frönsk 

framleiðslufyrirtæki merkja sínar vörur nú bæði á frönsku og ensku. Því virðast frönsk 

menningaráhrif alls ekki fara dvínandi heldur eru þau að aukast ef eitthvað er. Því er ekki að 

neita að engilsaxnesk áhrif eru greinilegri á sumum stöðum í heiminum þar sem franska var 

áður ríkjandi en á móti virðist sem frönsk áhrif séu að dýpka þar sem þau eru til staðar. 
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9 Niðurstöður 

Hér hefur verið farið yfir völd og áhrif Frakklands í alþjóðakerfinu frá stríðslokum, þau greind 

og athugað hefur verið hvort þau fari þverrandi. Í upphafi voru lagðar fram þrjár spurningar 

og fjórar tilgátur til að styðjast við í rannsókninni. Til upprifjunar eru spurningarnar og 

tilgáturnar aftur birtar hér. 

 

1. Hafa frönsk ítök í heiminum minnkað frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar?  

2. Hver eru menningarleg og efnahagsleg áhrif Frakklands í Afríku sunnan 

Sahara, heimsálfunni þar sem Frakkar voru hvað umsvifamestir á 

nýlendutímanum? 

3. Hver eru áhrif Frakklands í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, svæðum 

sem sögulega hafa skipt þá miklu máli, og þeirra elstu og mikilvægustu 

nýlendu, Alsír er að finna? 

 

Spurningin um hvort frönsk ítök í heiminum hafi minnkað síðan í seinni heimsstyrjöld er ekki 

einfalt að svara. Fyrst verður litið til hinna spurninganna og tilgátanna og þeim svarað. Að því 

búnu verða svörin dregin saman og fyrstu spurningunni svarað. 

Menningarleg, hernaðarleg, stjórnmálaleg og efnahagsleg tengsl Frakklands við Afríku 

eru mjög mikil. Hugtak hefur orðið til um þessi tengsl, Françafrique og aragrúi bóka og 

greina hafa verið skrifuð. Niðurstaðan hér er að þessi tengsl fari síst minnkandi. Síðan við 

sjálfstæði nýlendanna um 1960 hefur eðli tengslanna breyst, en tengslin hafa alla tíð verið 

mikil. Tölulegar staðreyndir um efnahagsmál, hernaðarsamvinnu og útbreiðslu frönsku sem 

samskiptamáls staðfesta að tengslin eru enn gríðarleg. Einhverjar breytingar hafa orðið á 

einstökum ríkjum en Frakkland er frekar að breiða úr sér í Afríku en hitt. Þar sem Frakkland 

hefur dregið úr samskiptum, til dæmis með lokunum herstöðva og heimkalli herdeilda úr 

einstökum ríkjum hafa engin önnur ríki komið í staðinn. Önnur fyrrum nýlenduveldi komast 

ekki með tærnar þar sem Frakkland hefur hælana þegar kemur að áhrifavaldi sem ríkin hafa á 

fyrrum nýlendur í Afríku. Í álfunni hafa frönsk stjórnvöld í gegnum tíðina notast jöfnum 

höndum við aðgerðir sem flokka mætti í frjálslyndar stofnanakenningar og realisma. Einstaka 

sinnum er hentugra að nota constructivisma til að greina aðgerðir Frakklands í álfunni, en það 

er þegar hinum tveimur kenningunum sleppir. Í því tilfelli má nefna að hægt er að skýra hvers 

vegna Frakkland brást svo seint við óöldinni í Mið-Afríkulýðveldinu sem raun bar vitni og 

mun á tengslum Frakklands við fyrrum nýlendur í Austur-Afríku og annars staðar í álfunni 

með constructivískum skýringum. Hægt er að færa rök fyrir því að skortur á tengslaneti á 

milli elíta í ríkjunum annars vegar og Frakklandi hins vegar hafi valdið því að austur-afrísku 

nýlendurnar fóru sínar eigin leiðir eftir að sjálfstæði var fengið. Einnig má útskýra mun á 

viðbragðsflýti Frakklands í Mið-Afríkulýðveldinu annars vegar og Malí hins vegar með 

þessum kenningum. Þannig var og er elítan í Malí með mun betri tengingu til Frakklands en 

sú í Mið-Afríkulýðveldinu. Meginstefnan í samskiptum Frakklands og Afríku, Françafrique, 

er mjög lituð af frjálslyndum stofnanakenningum sem gera ráð fyrir að Frakkland annars 

vegar og ríki Afríku hins vegar séu svo háð hvert öðru að áframhaldandi friðsæl og náin 

samvinna sé tryggð til framtíðar. Þessari samvinnu var komið á fót um 1960 og enn er hún í 

fullu gildi og var svo vel sniðin í upphafi að enn eru aðilarnir hvort sínu megin við borðið 
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mjög háðir hvorum öðrum. Realisminn er hins vegar undirliggjandi stefna þegar kemur að 

Afríku. Leynt og ljóst hafa frönsk stjórnvöld róið að því öllum árum að tryggja franska 

hagsmuni í Afríku og notað til þess meðul sem hafa ekki endilega verið með frjálslyndum 

stofnanakenningablæ. Má þar nefna stuðning við leiðtoga ríkja á borð við Bokassa, Bongó og 

Sassou sem hafa verið ólýðræðislegir með eindæmum. Ef aðrar stofnanir á borð við 

Alþjóðabankann hafa ekki gert eins og Frakklandi hugnast best hefur ríkið stigið  inn í og 

komið í staðinn fyrir stofnanir eins og Alþjóðabankann. Sást það vel í Tsjad þegar Frakkland 

fjármagnaði verkefni sem Alþjóðabankinn hafði áður hafnað.  

Samskipti Frakklands við Mið-Austurlönd og Norður-Afríku eru mikil og sterk. Svo 

virtist í kringum árið 1960 að Frakkland væri búið að vera sem veldi í heimshlutanum. En 

ríkið kom tvíeflt til baka og markaðssetti sig sem þriðja valkostinn við Sovétríkin og 

Bandaríkin á tímum Kalda stríðsins með góðum árangri. Maghreb svæðið í Norður-Afríku er 

orðið það vel tengt Frakklandi efnahagslega og menningarlega að erfitt er að skera á þau 

tengsl. Eins og bent var á í ritgerðinni neitaði forseti Túnis til þrjátíu ára alla tíð að tala 

frönsku. Alsír var opinberlega í ferli við að arabískuvæða landið allar götur frá 1962 til 

aldamóta. Þrátt fyrir þetta andfranska viðmót talar langt yfir helmingur landsmanna í hvoru 

ríkinu fyrir sig frönsku. Það hlutfall hækkar í nálega 90% ef einungis er skoðað fólk með 

háskólapróf. Færri tala klassíska arabísku en frönsku í ríkjunum. Í Mið-Austurlöndum hefur 

Frakkland breitt úr sér á svæði sem áður hafði verið talið til áhrifasvæðis 

Bretlands/Bandaríkjanna. Frönsk stjórnvöld gerðu stóra samninga við Írani í trássi við vilja 

Bandaríkjanna strax á tíunda áratug síðustu aldar og voru stórir viðskiptaaðilar við Írak. Í dag 

eru frönsk stjórnvöld í mikilli samvinnu við Sameinuðu arabísku furstadæmin, Qatar, Saudi 

Arabíu og Írak á sviði efnahags- her- og menningarmála. Þessi samvinna er frekar nýtilkomin, 

en eftir kalda stríðið tók við mikið upplausnarskeið í frönskum utanríkismálum þar sem 

stjórnvöld virtust ekki alveg kunna að fóta sig í breyttum heimi. Þau náðu hins vegar taktinum 

seint á tíunda áratugnum og hafa aftur markaðssett sig sem annan valkost við tvíeykið 

Bandaríkin/Bretland. Hegðun Frakklands hefur yfir sér mesta realisma blæinn í Mið-

Austurlöndum og Norður-Afríku af þeim svæðum sem voru til skoðunar. Allar götur frá 

upphafi Politique arabe hafa aðgerðir Frakklands  á svæðinu verið realískar. Ólíkt 

Françafrique var Politique arabe ekki heilsteyptur samningur heldur einungis vel útfærð 

stefna. Og stefnan var realísk. Þar sem áhrifa stofnanakenninga gætir í málefnum Frakklands á 

svæðinu eins og til dæmis í samvinnu ESB ríkjanna við að koma á friði fyrir botni 

Miðjarðarhafs þá má rótina rekja til realisma. Frakkland nær ekki markmiðum sínum eitt og 

sér og notar þá stofnanir til að koma sínum málum áfram.  

 

Tilgáta 1 

Frönsk ítök og áhrif hafa minnkað og engilsaxnesku veldin tvö hafa komið í staðinn 

fyrir Frakkland mjög víða þar sem Frakkland var öflugt áður. 

  

Vegna niðurstaða úr köflunum um Mið-Austurlönd og Norður-Afríku, Afríku og ESB verður 

að segjast að tilgáta eitt er fallin. Engilsaxnesku ríkin hafa hvergi tekið við því hlutverki sem 

Frakkland gegndi áður á frönsku áhrifasvæði. Miklu frekar er um að ræða að Frakkland sé að 

færa sig upp á skaftið á hefðbundnu áhrifasvæði Bretlands. Þessi tilgáta fæddist vegna þess að 



  

89 

 

Frakkland hvarf gjörsamlega sem leikandi í Indó-Kína. Hins vegar er það svæði ekki til 

umfjöllunar hér. Í framhjáhlaupi má samt nefna að tvíeykið Bandaríkin/Bretland er heldur 

ekki sterkt á því svæði. 

 

Tilgáta 2 

Áhrif Frakklands hafa dvínað á alþjóðavettvangi alla 20. öldina vegna þess að ríkið 

hefur dregist aftur úr Bretlandi og Bandaríkjunum efnahagslega. 

 

Tilgáta tvö fellur alveg. Nokkuð snemma í rannsóknarvinnunni kom í ljós að Frakkland er 

öflugri aðili en Bretland í efnahagslegu tilliti. Bretland tók fram úr Frakklandi þegar kom að 

efnahagslegum styrk í einn áratug, frá 1996-2008, en tapaði frá sér forskotinu til baka til 

Frakklands. Einnig kom í ljós að franska ríkið á ráðandi hlut í gífurlegum 

fjölþjóðasamsteypum sem gerir ríkið mjög voldugan leikanda á efnahagssviðinu, nokkuð sem 

hvorki Bretland né Bandaríkin geta státað af. Erlendar fjárfestingar í Frakklandi eru á uppleið 

þvert á engilsaxneska tvíeykið og hlutur ríkisins í útflutningi heimsins hefur haldið sér mun 

betur í gegnum tuttugustu öldina en Bretlands. Frakkland hefur einnig haldið prýðilega í við 

Bandaríkin á tímabilinu.  

 

Tilgáta 3 

Frakkar halda enn talsverðum áhrifum í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku sem eru 

óháð þeim áhrifum sem Bretland/Bandaríkin hafa á þeim slóðum. 

 

Tilgáta þrjú gerir ráð fyrir því að Frakkland sé að há varnarbaráttu í heiminum þegar kemur að 

áhrifum í alþjóðakerfinu. Við frumrannsóknir og frumheimildavinnu virtist sem það hafi verið 

raunin. Einfalda svarið við tilgátunni er að hún heldur. Frakkland heldur miklum áhrifum sem 

eru óháð þeim áhrifum sem engilsaxneska tvíeykið hefur. Flóknara svar er að tilgátan heldur 

og gott betur en það. Samkeppnin um áhrifavald í Mið-Austurlöndum er mikil á milli 

veldanna og Frakkland virðist í augnablikinu vera að vinna á. 

 

Tilgáta 4 

Áhrif Frakklands á alþjóðavettvangi hafa dvínað í réttu hlutfalli við vaxandi áhrif ESB 

sem heildar. 

 

Fjórða tilgátan heldur sömuleiðis, en með aðeins öðrum formerkjum. Tilgátan var sett fram 

snemma í ferlinu og gerir ráð fyrir, eins og þriðja tilgátan, að Frakkland væri í varnarbaráttu. 

Hins vegar virðist, eftir rannsókn, að Frakkland sé frekar í sókn en í vörn þegar kemur að 

áhrifum, og það sé að miklu leyti vegna þrýstings frá þeim sem að ESB er að láta meira að sér 

kveða í utanríkismálum frekar en að ESB og Frakkland séu tveir aðskildir aðilar í samkeppni 

um áhrifavald í heiminum. 

Svarið við fyrstu spurningunni virðist því vera nei. Frönsk ítök hafa vissulega breyst. 

Frakkland ræður ekki lengur yfir l’empire colonial francais en áhrif Frakklands á stóran hluta 

af sínu gamla nýlenduveldi eru gríðarleg á mörgum sviðum. Á sama tímabili hefur Frakkland 

víkkað út áhrifasvæði sitt til ríkja sem áður voru á annarra áhrifasvæðum. Má þar nefna 

Gambíu, Miðbaugs-Gíneu, Gíneu-Bissá, Írak og Kongó-Kinshasa svo einhver séu nefnd. 

Franska er það mál sem er hraðast að auka hlutdeild sína sem talað heimsmál og ESB er í 
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auknum mæli að láta til sín taka í alþjóðakerfinu við hlið Bandaríkjanna, Rússlands og SÞ. 

Þar hefur Frakkland mikið að segja. Vissulega hafa BRIC ríkin komið sterk inn í 

alþjóðakerfið en sé Frakklandi stillt upp við hlið Bretlands í alþjóðakerfinu sýnir ritgerðin 

fram á að Frakkland stendur vel að vígi og virðist hafa haldið sínum hlut betur en Bretland á 

tímabilinu. Vissulega hefur hlutur Frakklands minnkað á sumum sviðum, til dæmis í 

heimsversluninni, en ekkert eitt ríki hefur hins vegar komið í staðinn fyrir Frakkland. 

Hluturinn sem hefur horfið frá Frakklandi hefur dreifst á nokkur ríki og Frakkland er enn sem 

fyrr í flokki sex helstu iðnríkja heims. Eins og nefnt var í ritgerðinni þá eru mörg ríki að 

styrkjast og alþjóðakerfið gæti verið á leiðinni í áttina að margpóla kerfi frá því tvíhliða og 

síðar einpóla kerfi sem hefur verið við lýði síðan við lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Þar 

verður Frakkland án alls efa einn af stóru pólunum eins og ríkið hefur verið síðustu aldirnar. 

Utanríkisstefna Frakklands hefur verið í stöðugri endurnýjun frá lokum seinni 

heimsstyrjaldar. Á árum fjórða lýðveldisins fram til ársins 1958 mátti greina heimsvaldastefnu 

í nálgun ríkisins á utanríkismálin. Það kostaði töluverð átök fyrir ríkið að láta heimsveldið af 

hendi. Eftir 1958, við stofnun fimmta lýðveldisins tók við gagnger endurskoðun á stöðu 

Frakklands í heiminum eftir lok L’empire colonial francais. Við upphaf þess tímabils var 

algjörlega óráðið hvernig stöðu Frakklandi tækist að skapa sér. Bretland og Bandaríkin 

höfnuðu ítrekað óskum Frakklands um nánara hernaðarsamstarf og margar fyrrum nýlendur 

Frakklands voru ríkinu andsnúin. En með stofnanakenningalegum nálgunum í bland við 

realískar í Evrópu og Afríku og realískum nálgunum í Mið-Austurlöndum náði Frakkland sér 

mjög vel á strik. Með falli Berlínarmúrsins og breyttri stöðu í heimsmálunum eftir kalda 

stríðið var sem Frakkland hefði fengið töluvert áfall þar sem þeirra gömlu stefnur í Afríku og 

Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku dugðu ekki lengur. Það tók ríkið tæpan áratug að ná 

vopnum sínum aftur og nú notaðist ríkið í mun meira mæli við aðgerðir sem flokkast undir 

frjálslyndar stofnanakenningar. Ríkið nálgaðist Mið-Austurlönd á breiðari grunni í gegnum 

ESB og Miðjarðarhafsbandalagið. Frakkland gekk aftur til samstarfs við NATO og varð um 

leið mjög áhrifamikið í þeim samtökum og ríkið beitti sér fyrir stofnun svæðisbundinna 

stofnana í Afríku.  

Frönsk ítök hafa ekki minnkað í heiminum á þeim svæðum sem ritgerðin náði til 

heldur þvert á móti aukist og dýpkað. Með fjölbreyttum nálgunum á alþjóðamálin virðist sem 

Frakkland nái að halda þeim áhrifum sem ríkið hefur skapað sér merkilega vel á öllum sviðum 

alþjóðasamskipta. 
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