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Abstract 

This paper is a critique of the hegemonic democracy ideal in France today, the 
myth of the Republic. Based on critical theory, the paper also contains a 
normative attempt giving the chance to subaltern groups to tell their, less often 
heard, version of the “truth”.  

The theoretical foundation is the ontological narrative perspective, where 
identities and actions are understood as being constructed by the telling of stories. 
The interdependent relations of different narrative dimensions are analyzed. The 
power over who gets to tell the story of the “truth” is understood as decided in the 
interaction by dimensions of metanarrativity, public narratives, ontological 
narratives and conceptual narrativity. The author argues, inspired by Chantal 
Mouffe, that consensus is an illusion based on exclusion of those that differ. A 
democratic ideal is proposed, where to avoid the rule of one hegemonic 
metanarrative, difference is not feared but welcomed.  

The aim of this paper is to deconstruct the republican metanarrative. This is 
done by analyzing the stories of two counter-narratives and how the republican 
metanarrative is told by those two opponents. The groups' selected are Ni Putes Ni 
Soumises and 9ème Collectif, organizations that are working for the rights of 
subordinate groups in present France, women in the poor suburbs and les sans-
papiers, illegal immigrants. By analyzing the hegemonic republicanism told 
through these official narratives it becomes clear that the republican 
metanarrative, by claiming universality and consensus, is rendering invisible 
subaltern groups and individuals. Through this people are denied the right to tell 
their own stories, having them told by someone else, or left untold. 

 
 
Nyckelord: Narrativ, Motstånd, Republikanism,  
Ni putes ni soumises, 9ème Collectif. 
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1 Inledning 

Till barnen i bostadsområdena med problem vill jag säga att de alla, oavsett 
vilket ursprung de har, är republikens döttrar och söner.  
  (Chirac, www.svt.se 141105) 
  

Detta sa Frankrikes president Jacques Chirac i en tid då franska banlieus (fattiga 
förorter) skakades av kravaller, ungdomar gick ut på gatorna och brände bilar, 
vandaliserade skolor och drabbade samman med lokala och extrainsatta 
polisstyrkor. För mig är detta uttalande, särskilt med tanke på den kontext från 
vilket det är taget, fyllt av motstridiga spänningar. Löftet från Chirac till de 
revolterande ungdomarna att de tillhör skaran av ”republikens döttrar och söner” 
tycks lova dem lika rättigheter och skyldigheter som alla andra i den franska 
republiken. Men att döma av förra höstens kravaller finns det många i Frankrike 
som inte upplever sig ha fått del av de rättigheter som den republikanska 
berättelsen utlovar.  

I enlighet med Chantal Mouffe (2005) menar jag att det i den allmänna 
diskursen endast är en eller ett fåtal berättelser som dominerar. Det republikanska 
demokratiidealet är en sådan dominerande berättelse. Jag anser att det är av stor 
vikt att alternativa berättelser om hur verkligheten kan förstås lyfts fram, för att på 
det sättet skapa öppenhet och möjligheter för individer att röra sig i olika 
riktningar i skapandet av sina liv.  

Min förhoppning med uppsatsen är att jag lyckas lyfta fram alternativa 
berättelser vilka problematiserar och därmed synliggör den ofta naturaliserade 
myten1 om republikanismen.    

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är en dekonstruktion av det republikanska demokratiidealet, 
vilket analyseras som hegemonisk berättelse i dagens Frankrike. Jag avser 
synliggöra den republikanska myten genom en analys av republikanismen i 
relation till det motstånd som den genererar.  
För att kunna ta mig in i och genom den republikanska myten kommer ett 
narrativt perspektiv att användas. Jag kommer att föra en diskussion där det lyfts 

                                                                                                                                                         
 

1 Begreppet ”myt” har jag hämtat från Roland Barthes Mytologier (1970). Grundläggande kan 
sägas att ”myten är ett kommunikationssystem, ett meddelande” (Barthes 1970:205). Jag kommer 
senare i uppsatsen närmare definiera begreppet.  
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fram hur berättande kan förstås ontologiskt, konstituerande varje människas 
identitet och i förlängningen även handlande. Detta sätt att förstå narrativ som 
skapande gör det till en stark maktfaktor. För att förstå hur det narrativa 
perspektivet tar sig uttryck kommer jag att utgå ifrån Margaret Somers och Gloria 
Gibsons narrativa dimensioner (1998:61ff). Genom att analysera narrativ i 
dimensioner kommer jag att kunna visa hur makt finns i allt berättande, i 
skapandet av övergripande metanarrativ likväl som i skapandet av individens eller 
gruppens motstånd mot hegemoniska metaberättelser. Jag avser även diskutera 
hur de olika narrativa dimensionerna står i interdependent förhållande, det vill 
säga är i ömsesidigt beroendeförhållande, gentemot varandra.    

Följande det teoretiska avsnittet kommer jag att vända mig till det illustrerande 
exempel som analysen tillägnas, Frankrike. Här kommer jag först att analysera 
republikanismen som metanarrativ i dagens Frankrike. Därefter kommer jag att 
granska hur motstånd gentemot detta metanarrativ tar sig uttryck i två offentliga 
narrativ: organisationerna Ni Putes Ni Soumises och 9ème Collectif2. I uppsatsen 
avser jag, genom att lyfta fram motstånd mot den republikanska metaberättelsen, 
bredda diskussionen och ge utrymme åt alternativa narrativa tolkningar av 
verkligheten. Utgångspunkten för detta synliggörande är av kritiskteoretisk natur. 
Liksom Nancy Fraser och Linda Gordon menar jag att genom dekonstruktion 
synliggöra det förgivettagna och utmana den hegemoniska makten (2006:592).  

Utifrån ovanstående resonemang har jag formulerat två frågeställningar. Den 
första frågan avser jag besvara i en inledande teoretiska del där jag gräver djupare 
i det narrativa perspektivet.  Frågeställningen lyder som följer:   
 

• På vilket sätt kan metanarrativ förstås som varande i interdependent 

förhållande till dess narrativa motstånd? 

 
Efter arbetet med det teoretiska avsnittet fortsätter jag med en analytisk del, 

där jag avser besvara uppsatsens andra frågeställning:  
  

• Hur berättas motståndet mot republikanismen genom organisationerna 

Varken hora eller kuvad samt Nionde kollektivet? 

 
De båda frågeställningarna binder uppsatsens teori- och analysdel samman, då 

uppsatsens analys är beroende av resultatet i uppsatsens teoridel. Efter att ha 
diskuterat de båda frågeställningarna är min förhoppning att jag även har uppnått 
syftet med uppsatsen, och i den mån möjligt dekonstruerat republikanismen. 
Möjliga slutsatser kommer att samlas upp och problematiseras i en 
sammanfattande diskussion. Jag kommer även att ge förslag till fortsatt forskning 
följande dragana slutsatser. 

                                                                                                                                                         
 

2 Fortsättningsvis kommer organisationernas namn att stå i svensk översättning: Varken hora eller 
kuvad respektive Nionde kollektivet. 
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1.2 Personlig positionering 

I denna studie av berättande i allmänhet och den republikanska berättelsen i 
synnerhet, är även min egen berättelse, som författerska till uppsatsen, som 
individ, viktig. De berättelser som jag återberättar för mig själv, om vem jag är, 
min tid i Frankrike, mina tidigare studier i makt och motmakt, är alla faktorer som 
formar den här uppsatsen. Detta hävdar jag i linje med den feministiska filosofen 
Donna Haraway som förstår kunskap som alltid situerad, aldrig neutral, samt ofta 
använd för ett specifikt syfte, för att utöva makt (1988). Min förståelse är att den 
kunskap vi som individer har tillgång till aldrig är helheten, utan en 
sammanslagning av olika berättelser, ett personligt ”pattern of knowledge” 
(Harding 2001:295). Oavsett detta är min starka övertygelse att det finns ett värde 
i att problematisera och utmana ”sanningen” och därmed skapa utrymme åt 
alternativa berättelser. 

Det är även mina personliga berättelser som har väglett skapandet av det syfte 
som uppsatsen kommer att diskutera. Uppsatsen måste ha börjat för länge sedan i 
min vänskap till det franska samhället och den franska kulturen, men uppsatsens 
mer konkreta syfte uppkom när kravaller skakade om förorter i Frankrike och i 
andra europeiska städer under oktober och november månad 2005. Jag 
förbryllades då över hur den republikanska berättelsen tycktes ha ett så starkt 
inflytande i Frankrike, när det Frankrike som jag lärt känna och det Frankrike som 
presenterades på nyheterna i anslutning till kravallerna i les banlieus tycktes föra 
fram helt andra berättelser. Kravallerna i de franska förorterna skakade även om i 
de delar av Frankrike där inga bilar brann, även i Sverige fördes en debatt och 
mediebevakningen av händelserna ifrån de ”brinnande förorterna” var intensiv. 
Då de franska förorterna fick stå i strålkastarljuset hördes även de röster som 
länge talat men som ingen hört, personer som inte var förvånade. Det var 
akademiker som studerat förorterna, journalister som rapporterat från dem och 
framförallt de personer som bor och lever i dem. Med hjälp av det berättande 
perspektivet såg jag en möjlighet att dels se till starka hegemoniska berättelser, 
som det republikanska metanarrativet, och samtidigt kunna lyfta fram berättelser 
av marginalisering och utanförskap från perspektivet av enskilda personer 
och/eller organisationer.   

Grundläggande för min personliga epistemologiska uppfattning, och följande 
därav grundläggande i skapandet av den här uppsatsen, är två vetenskapsteorier: 
kritisk teori och konstruktivistisk teori. Redan i tidigare resonemang har dessa 
teorier lyst igenom, men jag vill här nämna dem vid namn och tydligt positionera 
mig i linje med dessa båda vetenskapsteoretiska skolor. Den kritiska teorin ger 
arbetet en riktning, att problematisera dominerande maktordningar och 
”underblåsa motståndet mot de makter som definierar vilka vi är, vad vi bör vara 
och sträva efter, och hur vi bör leva våra liv som normala och välanpassade 
personer” (Alvesson & Deetz 2000:13). Den konstruktivistiska teorin bidrar med 
en antiessentialistisk förståelse som utmanar idéer om en sann och objektiv 
”verklighet” (Johansson 2005:26). 
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1.3 Material och disposition 

Arbetet med att uppfylla uppsatsens syfte, att dekonstruera det republikanska 
metanarrativet, har delats upp i två delar. I vardera av dessa delar avser jag 
besvara en frågeställning, för genom detta kunna gå in i, problematisera, och 
dekonstruera det republikanska demokratiidealet.  

Följande detta inledande kapitel kommer kapitel två där det narrativa 
perspektivet står i fokus. Kapitlet tillägnas uppsatsens första frågeställning. I 
uppsatsen används det narrativa perspektivet både som teori och metod. Det 
berättande perspektivet är alltså den teoretiska grund på vilken min analys 
kommer att vila, samtidigt som detta perspektiv även är den metod som jag 
kommer att använda i analysens dekonstruktion. Under arbetet med det berättande 
perspektivet inleder jag med en diskussion om narrativ kunskap, hur den fås och 
hur den kan förstås. För detta resonemang har jag hämtat inspiration främst från 
Margaret Somers och Gloria Gibsons arbete med ontologisk narrativitet och deras 
uppdelning av berättande i olika dimensioner (1994). Även Roland Barthes 
Mytologier (1970) har varit en viktig influens för hur jag resonerar om 
berättandets uttryck. Vid arbetet med hur makt tar sig uttryck i berättande är jag 
inspirerad av Chantal Mouffes antagonism/agonism begrepp (2005), vilka jag 
kombinerar med Nancy Frasers teorier om möjligheten att förena de båda 
perspektiven av maktutövning: omfördelning och erkännande (2003). I 
diskussionen om motstånd är Diana Mulinari och Paulina de los Reyes teorier om 
vikten av att lyfta fram subalterna grupper en viktig del av uppsatsen (2005). Efter 
arbetet med det narrativa perspektivet önskar jag ha besvarat den första 
frågeställningen. Jag går sedan vidare till en mer konkret del av uppsatsen, 
analysen. 

I uppsatsens tredje del utför jag alltså en analys, vilken ämnar besvara den 
andra frågeställningen. I det tredje kapitlet är de slutsatser som jag kommit fram 
till i uppsatsens tidigare avsnitt den teoretiska bakgrund mot vilken analysen vilar. 
Analysen har delats in i två avsnitt, ett där det republikanska metanarrativet 
konfronteras direkt, och ett där samma metanarrativ angrips genom en 
undersökning av dess narrativa motstånd. För den inledande analysen av det 
republikanska metanarrativet har jag haft som ansats att ha en bredd i det 
sekundärmaterial som används. Jag använder mig därför av Jürgen Habermas 
(1995), som är förespråkare av den republikanska berättelsen, Jeremy Jennings 
(2000), som problematiserar republikanismen, men som ändå står kvar vid den, 
och slutligen använder jag mig av Didier Fassin (2006), som tar tydligt avstånd 
från den republikanska berättelsen. I analysens andra del skall jag se till det 
republikanska metanarrativet via dess narrativa motstånd, som det tar sig uttryck 
genom de två organisationerna Varken hora eller kuvad samt Nionde kollektivet. 
Material för mina analyser är hämtat från deras respektive hemsidor samt från 
boken Varken hora eller kuvad (2005).  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där lösa trådar knyts 
samman och eventuella slutsatser diskuteras. 
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2 Narrativ teori och metod 

I nedanstående kapitel skall jag redogöra för den narrativteoretiska 
utgångspunkt som uppsatsen har. Narrativitet kommer att definieras närmare, och 
hur jag avser använda mig av det i min uppsats kommer att konkretiseras. Därefter 
skall jag föra samman det narrativa perspektivet med en diskussion om makt och 
motmakt för att på det sättet besvara uppsatsens första frågeställning:  

 
• På vilket sätt kan metanarrativ förstås som varande i interdependent 

förhållande till dess narrativa motstånd? 

2.1 Narrativ kunskap 

Det narrativa perspektivet är tvärvetenskapligt och används inom många olika 
områden och på en mängd olika sätt. Följande detta menar Alexa Robertson att 
det finns en tendens hos de som skriver om narrativ att uttrycka sig på ett sätt som 
ger sken av att deras version av det berättande perspektivet är den enda riktiga 
(2005:221). Jag vill med hänvisning till detta poängtera att det narrativa 
perspektiv som presenteras i uppsatsen och som ligger till grund för den analys 
som görs är ett narrativt perspektiv av många möjliga. För min definition av det 
narrativa perspektivet har jag inspirerats av en mängd olika teoretiker, där Somers 
och Gibsons inflytande är de som tydligast lyser genom min text. Även i min 
vidare analys och genomgående i uppsatsen har jag en syntetiserande teoretisk 
ansats, och kombinerar de delar av olika teoretikers berättelser om verkligheten 
som har inspirerat mig i mitt arbete. Ansvaret för uppsatsens slutsatser ligger dock 
helt hos mig. 

Som tidigare nämnts finns det en mängd olika sätt på vilket det narrativa 
perspektivet förstås och används. En av de som först började uppmärksamma det 
berättande perspektivet var Barthes. Han såg narrativ som kommunikation i alla 
dess former: 
 

Narrativerna i världen är oräkneliga. Narrativ är först och främst en 
vidunderlig mängd olika genrer […] narrativ är internationellt, sträcker sig 
bortom historien och över kulturerna: det bara finns där, så som livet självt. 
(Barthes citerad av Robertson 2005:228)  
 

Denna breda, och ytterst icke-konkreta, definition av narrativ har öppnat upp för 
en diskussion om begreppets innebörd där de mest skiftande perspektiv på 
berättandets betydelse har presenterats.  



 

 6 

Narrativitet för mig innebär, i linje med Anna Johanssons definition av 
begreppet, dels ett sätt att skildra omvärlden på, samtidigt som det är en form av 
kunskap (Johansson 2005:41). Denna berättande kunskap har i det moderna 
samhället urskiljts som underordnad den ”vetenskapliga kunskapen”. Genom att 
använda ett konstruktivistiskt förhållningssätt kan ett skeende lyftas fram där den 
”moderna vetenskapen” förstås som skapad i polaritet till ”det andra”, och 
däribland den berättande traditionen. Detta förhållande befinner sig dock i en 
process av förändring, skriver Somers och Gibson i sin artikel ”Reclaiming the 
Epistemological ”Other”: Narrative and the social Constitution of Identity” 
(1994). De hävdar att under de senaste decennierna har det narrativa perspektivet 
uppvärderats, och i och med det upphört att vara den epistemologiske ”andre” i 
det bipolära förhållandet vetenskap - fiktion (Somers & Gibson 1994:37-95, 
Somers 1994:605-649).  

Johansson hävdar vidare att det narrativa perspektivet ”belyser berättelser som 
vetenskaplig representation men erkänner också berättelser och narrativitet som 
grundläggande för frågor om hur den sociala verkligheten är beskaffad och hur vi 
kan få kunskap om den dvs. det man kallar ontologi respektive epistemologi” 
(2005:41). Johansson är bara en av många forskare som idag använder sig av det 
narrativa perspektivet, något som jag menar beror till stor del på vad Johansson 
pekar på i ovanstående citat. Det narrativa perspektivets möjligheter när det gäller 
att lyfta fram dels den enskilda berättelsen, det partikulära, samtidigt som 
perspektivet kan sätta det enskilda i ett större, strukturteoretiskt perspektiv. 
Inbyggt i det narrativa perspektivet är en förståelse av det universella som i 
grunden partikulärt, då varje individ bär på sina specifika livsberättelser. Det 
universella blir i det narrativa perspektivet den berättelse som för tillfället har en 
hegemonisk3 och där med normaliserande status. Genom att lyfta fram det 
partikulära, ”namely, white, male and western” (Somers & Gibson 1994:53), i det 
narrativ som hävdar universalitet kan forskaren visa hur upplevelsen av ”det 
andra” skapas och upprätthålls genom olika narrativa processer. Den narrativa 
synen av på kunskap är ett viktigt bidrag till den kritiska traditionen givet hur väl 
den passar till att lyfta fram och ge röst åt grupper och individer som hamnat 
utanför den hegemoniska och normaliserade berättelsen.  

Den narrativa kunskapen förstår jag, i enlighet med den konstruktivistiska 
teorin, som konstituerande våra identiteter och i förlängningen även vårt 
handlande. Detta kommer jag att granska i nästa kapitel.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 

3 Begreppet hegemoni definierar jag i enlighet med Antonio Gramsci som hävdade att en 
hegemonisk ordning råder då en dominerande grupps berättelse om ”verkligheten” naturaliseras 
och accepteras av underordnade grupper (Gramsci tolkad av Hobden och Jones 2005:236).  
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2.2 Berättad identitet och handling 

En brytpunkt för hur det narrativa perspektivet definierats och sedemera har 
kommit att användas går att finna i den så kallade narrativa vändningen 
(Robertson 2005: 222) där fokus skiftades från representationell till ontologisk 
narrativitet. I den tidigare vanliga representationella inriktningen förstås narrativ 
som ett sätt på vilket omvärlden kan återberättas medan det nu mer frekvent 
använda ontologiska perspektivet närmar sig Barthes breda definition av 
narrativitet och berättande ses som inte bara en del av, utan som själva det sociala 
livet i sig. Verkligheten är alltså, enligt det ontologiska perspektivet, narrativ och 
antar alltså berättelsen som form. Somers och Gibson arbetar med och har skrivit 
om det ontologiska perspektivet på narrativitet. De för fram narrativets 
konstituerande karaktär, där berättande skapar och återskapar varje persons 
varande. Med deras egna ord: ”social life is itself storied and […] narrative is an 
ontological condition for social life” (kursivering i originaltext, Somers & Gibson 
1994:38). Berättande ses enligt Somers och Gibson som ett grundläggande villkor 
för socialt liv, det är genom berättande som vi förstår och skapar mening med våra 
liv. Det är också genom ett konstant berättande och återberättande av narrativ som 
subjektets identitet konstrueras, vilket i förlängningen innebär att även individens 
handlande är narrativt beroende. Somers och Gibson skriver: 
 
[…] stories guide action; that people construct identities (however multiple and 
changing) by locating themselves or being located within a repertoire of 
emplotted stories; that “experience” is constituted through narratives; that 
people make sense of what has happened and is happening within one or more 
narratives; and that people are guided to act in certain ways, and not others, on 
the basis of the projections, expectations, and memories derived from a 
multiplicity but ultimately limited repertoire of available social, public, and 
cultural narratives. (Somers & Gibson 1994:39) 
 

I enlighet med Somers och Gibsons ontologiska förståelse av hur våra identiteter 
och våra handlingar skapas antas ett antiessentialistiskt perspektiv, där den 
narrativa förståelsen av verkligheten är så nära ”sanningen” som vi kan komma 
(Somers & Gibson 1994:55, Johansson 2005:26). 

Men hur kan vi förstå på vilket sätt våra identiteter och handlingar konstrueras 
berättande? Barthes hävdade, som tydliggjordes i citatet ovan, att narrativ är 
överallt. Han såg berättelser som varande dels i konkret tal eller skrift, men han 
såg även berättelser som inkorporerade i föremål, i bilder, i handlande, och så 
vidare. Berättelser, menade Barthes, är det sätt som betydelse ges åt något, det får 
en form (Barthes 1970:205). Enligt den uppfattningen av berättandets funktioner 
blir vår förståelse av omvärlden beroende av de betydelser som vi ger vår 
omvärld, de berättelser vi berättar. För att konkretisera hur narrativ fungerar 
konstituerande skall jag se till Barthes uppdelning av vårt sätt att förstå vår 
omvärld i två olika nivåer. Den första nivån menade Barthes, är beskrivande, en 
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nivå av denotation. Den andra nivån förser den första nivån med en 
värdeladdning, detta är en nivå av connotation (Barthes tolkad av Hall 2002:38).    

För att åskådliggöra detta resonemang skall jag ta upp ett exempel som 
Barthes använder sig av i essän ”Den moderna myten” (1970). Han berättar där 
om ett omslag till tidningen Paris Match. ”På omslaget står en ung neger i fransk 
uniform och gör honnör med blicken höjd, antagligen fäst på ett veck i trikoloren 
[franska flaggan]” (ibid. 213). Den första nivån av förståelse av bilden, menar 
Barthes, är att en svart soldat ger den franska flaggan en militär hälsning 
(denotation). Men bilden säger mycket mer, hävdade Barthes vidare. Den säger 
”att Frankrike är en stormakt, att alla dess söner, utan åtskillnad vad gäller färgen 
troget tjänar dess flagga och att det inte finns något bättre för belackarna av den så 
kallade kolonialismen än denne svarte pojkes ivriga önskan att tjäna sina så 
kallade förtryckare” (ibid. 213) (connotation). Den andra nivån är en 
sammanslagning, dels av den första nivåns förståelse av bilden men även av en 
mer bred ideologiska och värdeladdad förståelse av bilden, vad Barthes kallar ”en 
medveten blandning av fransk nationalism och militarism” (ibid. 213). Dessa båda 
nivåer, skriver Barthes, ger sammanslaget ett budskap om den lyckade franska 
imperialismen. Den svarte soldaten på bilden blir ”själva den franska 
imperialismens närvaro” (ibid. 227). Det är den andra nivån av meningsskapande 
som Barthes benämner myt, och som jag kommer att benämna metanarrativ. 
”Myten”, skrev Barthes, ”existerar exakt från det ögonblick då den franska 
imperialismen övergår till ett naturtillstånd” (ibid. 227). 

Jag menar att det finns många sätt som den bild Barthes analyserade kan 
tolkas på. Det sätt som Barthes beskrev var med stor sannolikhet intentionen med 
bilden och antagligen även den mest vanliga tolkningen. Men säkerligen fanns det 
individer som såg tidningsomslaget och ur det utläste en annan berättelse. För att 
finna en modell för hur berättelsers olika dimensioner samspelar har jag vänt mig 
till Somers och Gibson och deras olika dimensioner av narrativitet. De kommer 
jag att presentera i nästa kapitel.  

2.3 Berättandets dimensioner 

Från att ha presenterat narrativ i en mycket abstrakt form avser jag här 
konkretisera detta svårfångade begrepp. Somers och Gibson skiljer mellan fyra 
olika dimensioner av narrativitet: ontologiska berättelser, offentliga berättelser, 
metanarrativ och begreppsliga berättelser4. De diskuterar även en särskild form av 
narrativitet som både personliga och offentliga berättelser kan agera som: narrativt 
motstånd5. Gemensamt för dessa dimensioner är att de alla innehåller de 
komponenter som Somers och Gibson menar är nödvändiga för upprätthållandet 

                                                                                                                                                         
 

4 Översättning av Johansson (2005:96ff). I orginal: “ontological narratives”, “public narratives”, 
“conceptual narrativity” samt “metanarrativity” (Somers & Gibson 1994:61ff).  
5 Översättning av mig. I original ”counter-narratives” (ibid. 75). 
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av ett narrativ: omvandling, centrala intriger, kausala samband, karaktärer och 
handling (Somers & Gibson 1994:59ff). Jag skall nedan kortfattat redogöra för 
dessa olika narrativa dimensioner.  

 
Ontologiska och Offentliga berättelser 

Både ontologiska och offentliga berättelser är uppbyggda relationellt, det vill 
säga de är beroende av förhållanden till andra individer och grupper samt till tid 
och rum. Ontologiska narrativ kännetecknar de berättelser som varje enskilt 
subjekt berättar och återberättar för sig själv. Det är dessa berättelser som 
konstituerar individens identitet och, liksom jag tidigare diskuterat, i 
förlängningen även handlande. Den ontologiska dimensionen, eller personliga 
dimensionen, som den också kallas, är vad som ger oss möjlighet att definiera 
vilka vi är, en förutsättning för att vi skall kunna avgöra vad vi skall göra (ibid. 
61). Som form av kunskap ligger ontologiska berättelser på en och samma gång 
till grund för mänskligt socialt handlande samtidigt som konstruerandet av dessa 
berättelser i sig också är sociala handlingar. Genom de ontologiska berättelserna 
blir varje individs identitet något som hon/han blir, inte något som personen är a 
priori eller på ett oföränderligt sätt. Offentliga narrativ skapar en mening och ett 
sammanhang åt mer än en person. Enligt Somers och Gibson kan den grupp 
människor för vilka en offentlig berättelsen är ”sanningen” vara allt från mindre 
sammanslutningar på mikronivå, som en vänskapskrets eller en familj till stora 
nätverk på makronivå, som organisationer, religioner och nationer (ibid. 62). Det 
är i förhållande till de offentliga berättelser som finns tillgängliga för individen 
som vi positionerar oss och finner gemensamma sammanhang bland våra 
medmänniskor.  

Genom att förstå narrativ som konstituerande individen genom olika 
personliga och offentliga narrativ likväl som metaberättelser ges oändliga 
mängder alternativ i konstruktionen av upplevelsen av jaget. Varje individ innehar 
enligt detta synsätt multipla identiteter. Genom att förstå individen som 
innehavare av en mängd olika identiteter gör jag ett medvetet val för att på det 
sättet förkasta den neutralitet och objektivitet som det typiska metanarrativet ger 
uttryck för att vara inbäddat i (jämf. Somers & Gibson, 1994:74). 

 
 Begreppsliga berättelser 
I denna dimension tydliggörs narrativets positionerande karaktär, hur det är 

beroende av tid, plats och relationella förhållanden individer och grupper emellan 
(ibid. 41). Det begreppsliga narrativet pekar på hur ”social life, social 
organizations, social actions, and social identities are narratively, that is 
temporally and relationally constructed through both ontological and public 
narratives” (ibid. 63). Detta perspektiv utvecklar hur berättande är bundet av tid 
och rum. Vi berättar inte linjärt, istället omvandlas händelser som i grunden är 
utan inneboende värdeladdning (jämf. Barthes denotation) genom så kallad 
emplotment (ibid. 59) till att få en till synes naturlig riktning (connotation). 
Händelser omvandlas på det sättet till episoder med inneboende mening, vilka 
passar in i den berättelse som individen eller gruppen berättar och konstruerar 
riktning och mening med våra liv.  
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Som jag förstår den begreppsliga dimensionen, och som jag kommer att 
använda mig av densamma, är den en övergripande dimension, i vilken alla de 
övriga dimensionerna ryms. Detta är undantaget den metanarrativa dimensionen, 
som jag nu skall diskutera.  

 
Metanarrativ 

Till denna narrativa dimension hör de stora berättelser vilka inordnar 
ontologiska och offentliga berättelser enligt en kontinuerlig historia. Det är genom 
metanarrativ som vi som aktörer inordnas i och uppfattar historien. En av 
skillnaderna mellan metanarrativ och offentliga och ontologiska berättelser ligger 
i metanarrativets hegemoniska karaktär. Ett metanarrativ fungerar på ett 
normaliserande sätt, där dess mening förutsätts snarare än är uttalad (ibid. 63). 
Metanarrativ vidmakthålls genom mekanismer som avgör vem som har rätt att 
berätta vad. ”Dessa inkluderings- och exkluderingsmekanismer innebär 
begränsningar för vissa och möjligheter för andra” (Johansson 2005:100). En 
annan skillnad mellan metanarrativ och övriga dimensioner är dess förmåga till 
vad Somers och Gibson benämnt denarrativization (1994:63). Ett begrepp som 
pekar på hur metanarrativ byggs upp av koncept och förklarande modeller (sociala 
system, sociala krafter, socialt berättigande och så vidare), faktorer som i sig 
själva är abstraktioner. Somers och Gibson hävdar att metanarrativet i sin 
uppbyggnad saknar den viktigaste komponenten som den begreppsliga 
dimensionen pekar på och som både ontologiska och offentliga narrativ 
innehåller, en positionering i relationellt förhållande till sin omgivning, till 
individer och grupper, till tid och rum. Visserligen är metanarrativet beroende av 
att individer och grupper för det vidare, att tid och rum anpassas efter berättelsen, 
men denna dimension positionerar sig alltså inte i relationellt förhållande till dessa 
faktorer, utan positionerar sig som norm gentemot vilken övrigt får anpassa sig. 
Likt myten förstås metanarrativ som något naturaliserat, som ”ett överdrivet 
rättfärdigat yttrande” (kursivering i original, Barthes 1970:227).   

 
Narrativt motstånd 

Somers och Gibson skriver även om en dimension av narrativitet som rymmer 
både ontologiska och offentliga berättelser, en nivå av narrativt motstånd.  Denna 
narrativa dimension har som karakteristika att den, som namnet antyder, gör 
motstånd mot, står i polaritet till, ett annat narrativ. Enligt min förståelse av 
narrativ är alla berättelser konstruerade i polaritet gentemot något ”annat”. 
Särskiljande för dessa narrativ är att de agerar i underläge; ”counter-narratives is a 
crucial strategy when one’s identity is not expressed in the dominant public one” 
(Somers & Gibson 1994:75).    

 
Viktigt att hålla i minnet gällande uppdelningen i olika narrativa dimensioner 

är att deras gränser sinsemellan är flytande och överlappande. Uppdelningen är 
viktig för att begripliggöra det narrativa perspektivet, men dimensionerna är inte 
statiska, utan förändras ständigt. En individs ontologiska narrativ kan omvandlas 
till ett offentligt narrativ då hon/han för över sin(a) berättelser till andra, offentliga 
narrativ kan växa och få hegemonisk status, och med det bli ett metanarrativ. 
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Dessa förändringar i berättelsers inflytande kan självfallet även gå åt andra hållet, 
precis som en ontologisk berättelse med tiden kan omvandlas till en hegemonisk 
berättelse kan ett metanarrativ falla i glömska och därefter endast finnas kvar i 
enstaka personliga narrativ. Det narrativa perspektivets uppbyggnad genom 
berättande och återberättande ger det även en förändringspotential där vad som 
berättas in i och berättas ut ur en persons narrativ förändras dag för dag, beroende 
av en oändlig mängd olika faktorer. Vilka narrativ som förs vidare och vilka som 
faller i glömska, är beroende av olika maktförhållanden, något som jag nu skall gå 
vidare till att granska närmare. 

2.4 Makten i berättandet 

I tidigare kapitel har jag diskuterat hur narrativ tar sig uttryck genom 
kunskapsgenererande processer vilka i sin tur konstruerar identitet och handlande. 
Följande detta har jag presenterat olika nivåer av individuella och kollektiva 
dimensioner av narrativitet. I diskussionen om det narrativa perspektivet blir det 
tydligt att den som kan kontrollera vilka narrativ som berättas, samt vilka som 
berättas in i respektive ut ur de aktuella narrativen, måste vara innehavare av stor 
makt.  

Makten att kontrollera vilka narrativ som berättas tar sig uttryck i en kamp där 
alla de olika narrativa dimensionerna är med och kämpar för företräde för just sin 
specifika berättelse. Jag förstår denna kamp i enlighet med Mouffe (2005) som ser 
antagonism som något oundvikligt. Vi bör dock, menar Mouffe, sträva efter att 
bryta vän/fiende polariteten, och istället välkomna och föra en dialog om 
skillnader. Detta så kallade agonistiska ideal som Mouffe för fram är viktigt både 
på mikro- och makronivå. Hon menar alltså att det på global nivå är angeläget att 
eftersträva en multipolär värld, med en jämvikt mellan olika regionala poler som 
kan skapa en pluralism av olika ”hegemoniska” ordningar. Detta, hävdar Mouffe, 
är det enda sättet att undvika hegemonin av en supermakt. På mikronivå, det vill 
säga allt ifrån sammanslutningar länder emellan, nationell till lokal nivå kan 
samma resonemang tillämpas. För att undvika en hegemonisk maktordning är det 
viktigt att sträva efter agonism och en öppenhet i tillåtande av olikhet.  

Varför bör vi då inte alla enas i ett universellt metanarrativ? Svaret blir, i 
enlighet med den konstruktivistiska bas varpå den här uppsatsen vilar, att frågan i 
sig är en paradox. Ett universellt metanarrativ är en självmotsägelse eftersom 
varje konsensus baseras på exkludering av något annat, detta ger att en 
fullständigt inkluderande enighet inte är möjlig att uppnå (Mouffe 2005:11). Det 
så kallade universella metanarrativet fungerar enligt detta resonemang dubbelt 
marginaliserande gentemot subalterna, det vill säga underordnade, grupper. De 
förnekas plats i den hegemoniska berättelsen, samtidigt som de förnekas 
möjligheten till en egen berättelse, då det universella metanarrativet inte lämnar 
utrymme för deras röster att bli hörda. 

Nancy Fraser menar att makt utövas både genom erkännande och 
omfördelning, och det är först genom att analysera båda dessa faktorer, och se hur 
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de samverkar, som vi kan närma oss en helhetsbild av maktens funktioner. Fraser 
föreslår en samverkan mellan identitetspolitik och kampen för social jämlikhet för 
att på det sättet ”nå fram till ett bredare och rikare paradigm som kan omfatta både 
omfördelning och erkännande” (2003:13).  

I processer av meningsskapande finns inbyggt en stor potential till 
maktutövning, både inom områden av erkännande och omfördelning. I enlighet 
med Mouffes förståelse av antagonism har jag fört fram ett ideal där subalterna 
berättelser ges utrymme och tillåts motsäga och möjligen omkullkasta rådande 
metanarrativ. Varför är det då så viktigt att främja agonism och ge utrymme åt 
alternativa berättelser? Detta kommer jag att gå närmare in på i nästa kapitel.    

2.5 Andra röster, andra berättelser 

För min diskussion om motstånd och varför det är viktigt kommer jag att bruka 
mig av vad Diana Mulinari och Paulina de los Reyes kallar för alteritetstänkande 
(2005:93). Begreppet är ett led i den konstruktivistiska teorin som pekar på att 
varje berättelse konstrueras i polaritet till något ”annat”. Varje maktutövande ger 
enligt samma resonemang upphov till olika former av motstånd, vad Mulinari och 
de los Reyes kallar för maktens spegelvända bild (ibid. 93). Alteritetstänkandet 
presenterar ett sätt att utmana metanarrativ genom att lyfta fram deras 
”spegelbild”, de berättelser som beroende av metanarrativet formuleras utifrån en 
subaltern position. Att lyfta fram subalterna röster, de ”andras” berättelser, 
innebär att erkänna existensen av ett subalternt subjekt, vilket i sin tur visar på 
metanarrativets ofullkomlighet och möjligheten för andra berättelser att utmana 
densamma om makten. ”Att artikulera en motberättelse är ett sätt att återerövra en 
förvägrad subjektivitet och rätten till problemformulering” (ibid. 93). 

Som framkommit i ovanstående diskussion står metanarrativ i 
beroendeförhållande till de som återberättar dess historia, det vill säga de är 
beroende av att ontologiska och offentliga narrativ inkorporerar metanarrativets 
berättelse och för den vidare. Samtidigt är metanarrativ beroende av ett narrativt 
motstånd, sitt narrativa ”andra”. De ontologiska och offentliga narrativen är i sin 
tur beroende av metanarrativ, vare sig dessa narrativ återberättar den hegemoniska 
berättelsen eller agerar dess narrativa motstånd. De olika dimensionerna existerar 
alltså i ett interdependent förhållande gentemot varandra. Med hänvisning till den 
frågeställning som jag ägnar den här delen av uppsatsen åt att besvara, är det 
metanarrativet i ömsesidigt beroendeförhållande till dess narrativa motstånd som 
är av särskilt intresse. Med åsyftning till den diskussion som förts menar jag att 
det som kännetecknar deras förhållande är det asymmetriska i dess karaktär. 
Eftersom de båda dimensionerna står i beroendeförhållande till varandra innehar 
de båda dimensionerna makt, men makten är inte jämt fördelad. Metanarrativets 
hegemoniska karaktär ger det ett försprång och en styrka i upprätthållandet och 
naturaliseringen av dess specifika berättelse. Detta samtidigt som det narrativa 
motståndet som tagande sig uttryck genom subalterna grupper eller en ensam 
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individ, har mycket svårare att göra sin röst hörd. Deras berättelser riskerar 
därmed att försvinna i bruset orsakat av den metanarrativa berättarrösten.  

För att ge möjligheter åt varje individ att ta till sig olika narrativ, och där med 
ge dem möjligheter att konstruera sin identitet och i förlängningen även sitt 
handlande på olika sätt, är det därför viktigt att skapa utrymme åt det narrativa 
motståndet. Det är, som jag tidigare gett uttryck för, viktigt att maktinnehav 
ifrågasätts och att vi inte räds antagonism (Mouffe 2005). En öppen diskussion 
där olika narrativ kolliderar med varandra och därmed tvingas sätta ord på och 
konkretisera sina respektive berättelser gagnar ett inkluderande demokratiideal 
som jag här presenterar som normativt eftersträvansvärt. Detta eftersom öppen 
antagonism tvingar fram narrativ i ljuset, där de kanske trivs bra, eller där de å 
andra sidan kan trivas mindre bra och därmed tvingas förändras och utvecklas till 
en ny berättelse, mer passande för den kontext vari den existerar. ”I stratifierade 
samhällen främjar sådana ”subalterna mot-offentligheter” […] en demokratisering 
genom att vidga möjligheten att bestrida och ifrågasätta” (Fraser 2003:17).  

 Genom uppsatsen har min avsikt varit att kritisera “existing democracies for 
being dominated by groups or elites that have unequal influence over the policy-
making process and its outcomes.” (Young 2000:11) Med hänvisning till den 
diskussion som jag fört hittills för jag nu fram ett inkluderande demokratiideal. 
”Strong and normatively legitimate democracy […] includes equally in the 
process that leads to decisions all those who will be affected by them” (Young 
2000:11). Med inklusion menar jag demokratiskt deltagande på lika villkor. I 
enlighet med Fraser och den sammanslagning av erkännande och omfördelning 
när det gäller att se till makt, som jag diskuterat tidigare, handlar deltagande på 
lika villkor både om ”’fair’ fördelning av resurser samt ömsesidigt erkännande av 
jämlik status” (Fraser 2003:18). För att vi skall kunna närma oss detta ideal menar 
jag, som diskuterat tidigare, att vi inte bör sträva efter konsensus, då detta är en 
omöjlighet att uppnå.  

Den konstruktivistiska utgångspunkten för uppsatsen ger att individer och 
grupper skapas och omskapas i relationer till andra individer och grupper. I dessa 
möten finns det alltid en konflikt, det råder ett permanent tillstånd av kamp om 
hur verkligheten skall berättas. Detta tillstånd av uttalad olikhet människor och 
grupper emellan, behöver i sig inte vara något negativt, istället är det viktigt att 
hörsamma subalterna gruppers berättelser. Ett förnekande av det antagonistiska 
tillståndet av ett hegemonisk narrativ är dock problematiskt. Detta då det enligt 
mig och enligt Mouffe är i ”the creation of a vibrant ’agonistic’ public sphere of 
contestation [that] different hegemonic political projects can be confronted” 
(Mouffe 2003:3).  

Sammanfattningsvis förstår jag metanarrativ som i assymetriskt 
interdependent förhållande till sitt narrativa motstånd, vilket resulterar i att det är 
vikttigt att skapa alternativa rum där subalterna röster kan få utrymme. Jag ser det 
som eftersträvansvärt med en ”vibrant ’agonistic’ public sphere” (Mouffe 2005:3) 
då det är ytterst viktigt att makten över vilka narrativ som finns tillgängliga inte 
centreras och därmed censureras av ett metanarrativ. De slutsatser som jag 
kommit fram till blir nu den teoretiska grund varpå mina resonemang i 
nästföljande kapitel kommer att vila.   
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3 Analys 

Följande min djupdykning i det narrativa perspektivets olika dimensioner och 
deras förhållande av asymmetrisk interdependens avser jag nu konkretisera mina 
resonemang. Jag skall göra en analys av det republikanska metanarrativet och 
dekonstruera detta genom att se till dess narrativa motstånd som det tar sig uttryck 
genom två offentliga narrativ. Den frågeställning som den här delen av uppsatsen 
avser besvara lyder som följer:  

 
• Hur berättas motståndet mot republikanismen genom organisationerna 

Varken hora eller kuvad samt Nionde kollektivet? 

3.1 Myten om republikanismen 

Min kritiska udd kommer att riktas mot det republikanska demokratiidealet. Vid 
användandet av kritisk teori är det viktigt att ha en tydligt definierad normativ 
ansats (Young 2000:10). För att tydligt positionera mig i förhållande till den 
republikanska berättelse som jag avser analysera, hänvisar jag till det 
demokratiideal som presenterats i uppsatsens förra del, vilket är den normativa 
grund som resonemangen rörande berättelsen om republikanismen positioneras 
gentemot. Jag kommer nedan att presentera det republikanska metanarrativet, dess 
grundantaganden samt dess uttryck i dagens franska kontext. 

3.1.1 Det republikanska metanarrativet 

Analysen av den republikanska berättelsen är, som redan påtalat, inspirerad av de 
kravaller som härjade i franska och andra Europeiska förorter hösten 2005. Om 
dessa kravaller sade frankrikes president Chirac följande:  

 
Den här krisen handlar om mening, om hållpunkter, om identitet. Vi kommer 
att svara genom att vara bestämda, rättvisa och trogna Frankrikes värden. 
(www.svt.se 141105)  

 
När jag läser Chiracs uttalande undrar jag: vilka är de franska värden som han 
talar om? Svaret på min fråga tycker jag mig ha funnit i den här uppsatsens 
inledande citat. I det talade Chirac direkt till barnen i förorterna, han sa till dem att 
”de alla […] är republikens döttrar och söner” (www.svt.se 141105). Som jag 
förstår det är det republikanismen som är de franska värden som Chirac refererar 
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till i sitt uttalande. Detta är inte heller förvånande eftersom republikanismen har 
ett starkt fäste i dagens Frankrike. Jeremy Jennings poängterar i sin artikel 
”Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France” 
(2000) att det republikanska arvet fortfarande är aktuellt i dagens Frankrike. Som 
tidigare klargjort kommer jag att analysera republikanismen som metanarrativ, 
som vitalt i skapandet av den franska nationalidentiteten. Även Chirac och andra 
franska makthavare förhåller sig till republikanismen som myt. De återskapar sin 
berättelse om republikanismen men är även själva till viss del skapad av den. 
Liksom exemplifierat med Chiracs uttalanden skriver Jennings att den 
republikanska retoriken är ett vanligt förekommande inslag i politiska uttalanden i 
Frankrike idag (2000:576). Men retorik är en sak, en annan är om och i så fall hur 
det republikanska metanarrativet tar sig uttryck i praktiken. Jennings hävdar att 
det republikanska arvet genomsyrar hela det moderna franska samhället, den 
Femte Republiken.   

Andrew Geddes presenterar fyra grundpelare som han menar att den franska 
republikanismen vilar på. Dessa, den republikanska berättelsens viktigaste 
principer, är: universalism, unitarism, laïcité (en åtskild kyrka och stat) och 
assimilation (Geddes 2003:57). För att närma mig det republikanska 
metanarrativets idémässiga grund kommer jag att diskutera var och en av dessa 
principer närmare.  

Universalismen skrevs in som grundpelare i den republikanska berättelsen 
redan i ”La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” 1789 (ibid.). Där 
förs individens rättigheter fram som universella, legitima oavsett tid och rum, 
rättfärdigade av den mänskliga naturen. Detta resonemang kan spåras tillbaka till 
Jean-Jaques Rousseau som i sin inflytelserika text ”le Contrat Social” (1762) 
inspirerade sin samtid före den franska revolutionen, och vars inflytande har hållit 
i sig ända in i vår tid (Dent 2005). Kritiker av det universella perspektivet hävdar 
att det universella idealet verkar exkluderande genom att föra fram en berättelse 
om verkligheten som jämlik och konfliktfri och på det sättet tysta subalterna röster 
med en annan mening, då de ställs utanför den hegemoniska republikanska 
berättelsen. De personer som drabbas av den snedfördelning av resurser och 
erkännande som råder i Frankrike blir enligt detta resonemang dubbelt utsatta, 
dels av den faktiska snedfördelningen, och dels av oviljan att tala om, att erkänna 
dem. Dessa personer kan inte känna igen sig i den beskrivning av verkligheten 
som ges, något som skapar ett avstånd mellan de som för fram de republikanska 
idealen och de som lämnas utanför, där idealen bevisas inte hålla. Detta avstånd 
och icke-dialog skapar en explosionsartad situation där de som är mest utsatta i 
det franska samhället finner alla vägar stängda, utom de vägar liknande dem som 
barrikaderades under kravallerna, hösten 2005.     

Den republikanska berättelsens andra grundstomme är principen om unitarism, 
la république une et indivisible, den odelbara franska nationen. I enlighet med 
denna princip strävar den franska Republiken efter att centraliseras runt det 
dominerande republikanska metanarrativet. Den franska nationen som bärare av 
de republikanska idealen blir här viktig. ”French nationhood is constituted by 
political unity, it is centrally expressed in the striving for cultural unity” 
(Brubaker 1992 citerad av Geddes 2003). Detta perspektiv fördjupar berättelsen 
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om individen som bärare av universella rättigheter med en förståelse av att det är 
den franska nationen som med det republikanska metanarrativet bäst ger uttryck 
för denna strävan efter universalitet. Jennings spårar detta synsätt till den franska 
revolutionen och ser även en expansiv tendens hos den franska republikanismen 
att berätta sig själv som ”a nation destinied to spread the benefits of civilization 
across its national borders and beyond to its colonial Empire and the wider world” 
(Jennings 2000:578). 

Principen om sekularisering formades i polaritet till ett starkt inflytande av den 
katolska kyrkan. Uppdelningen mellan kyrka och stat, laïcité, är även den 
grundlagd i en förståelse om den rationella individen. Historikern Pierre 
Rosanvallon hävdar: 

 
In France, democracy is not based upon the confrontation of interests, it is not 
based upon the negotiation of demands and needs. It wants to establish itself 
upon an objective image of the general interest. And this general interest is not 
determines by confrontation: it is understood by reason.  
(citerad i Jennings 2000:578) 
 

I enlighet med uppfattningen om individens möjlighet att fatta objektiva och 
rationella beslut flyttades inflytande från kyrkan i skolandet av individen till 
staten, ”emphasis shifted from ’moral and religious instruction’ to that of ’moral 
and civic instruction’ and with that came the stress upon teaching the ’good 
citizens’ of the future to be patriots and loyal defenders of the Republic” 
(Jennings 2000:578).   

I linje med upplysningens idéer fattar individen med hjälp av sitt förnuft det 
rationella beslutet att bli en del av den franska Republiken och därmed acceptera 
de fördelar och även de åtaganden som detta beslut för med sig. Men redan vid det 
republikanska narrativets tidiga år ansågs inte alla individer som passande rollen 
av medborgare, däremot fanns det en tilltro till möjligheten för individen att 
förändras för att bättre passa in i den franska Republiken. I termen regeneration 
ryms en tro på att ”the transformation of the world through the Revolution meant 
that the existence of the republic itself promised a transformation even of those 
who seemed unfit for the role of citizen of the Republic” (Lehning 2001:8). Detta 
tankesätt förstår jag som grunden till den sista pelaren varpå den republikanska 
berättelsen vilar, assimilation. Denna teori ligger till grund för hur de som inte 
passar in i bilden av den franske republikanska medborgaren skall förändras, 
exempelvis från immigrés till fransk. Franska institutioners uppdrag är att 
underlätta assimileringsprocessen (Geddes 2003:57). Uppdraget för denna 
omskolning har traditionellt sett givits till två olika institutioner, skolan samt 
försvaret (Jennings 2000:578ff). De metanarrativets grundpelare som presenterats 
ovan är idag hett debatterade, i synnerhet assimileringsfrågan. Problematiskt för 
den franska Femte Republiken är både skolans och försvarets svårigheter när det 
gäller att konstruera den republikanska medborgaren i enlighet med de 
traditionella idealen av civisme. Den grundläggande tanken att varje fransk 
medborgare skall vara beredda att kämpa, och om nödvändigt dö, för den franska 
Republiken är med dagens krigsföring svårt att uppnå, bland annat eftersom 
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armen nu erbjuder en teknisk utbildning för en minoritet, snarare än en utbildning 
i civisme för en majoritet (Jennings 2000:579). Även skolan möter problem då 
ekonomiska bakslag för den franska staten och en ökad arbetslöshet gör att ”the 
school of republican mythology” (ibid.) inte längre kan erbjuda sociala och 
ekonomiska möjligheter som ett led i utbildningsprocessen.          

Under analysen av de republikanska grundpelarna blev deras förankring i den 
kontext varur de vuxit fram tydlig. Detta exemplifierar tidigare diskussion om 
metanarrativs förmåga till denarrativization. Jennings pekar på det problematiska 
i det republikanska metanarrativets uppbyggnad på koncept och förklarande 
modeller som idag återberättas i monologform istället för i dialog med dagens 
ontologiska och offentliga narrativ till vilka den republikanska myten riktar sig. 
Detta står i enlighet med Barthes konstaterande att: ”Myten har en befallande, 
uppfordrande natur” (1970:221).  

3.1.2 Jämlikhet i den republikanska berättelsen 

Myten om republikanismen har som poängterats ovan sina rötter i den franska 
revolutionen 1789. Det är där som myten började formas i relationellt förhållande 
till andra berättelser: till upplysningen, den katolska kyrkan och monarkin, för att 
nämna några (Jennings 2000:577). I kontextuellt beroende relationella 
förhållanden utformades alltså det republikanska narrativet i ett ömsesidigt 
beroendeförhållande till de som berättades in i det franska republikanska 
narrativet samt de som berättades ut ur detta. Under den franska revolutionen 
kämpades det för liberté, egalité et fraternité, det vill säga frihet, jämlikhet och 
broderskap. Jennings lyfter fram idealet av jämlikhet som det enskilt viktigaste för 
den republikanska berättelsen (Jennings 2000). Detta begrepp är även en viktig 
komponent i de fyra grundpelare som beskrevs i föregående kapitel. Men under 
analysen ovan blev en svårighet i förenandet av de olika byggstenar som bildar 
den republikanska berättelsen tydlig. I enandet av det universalistiska och det 
unitaristiska idealet finner sig den republikanska berättelsen om jämlikhet sliten åt 
två olika håll. Den universalistiska som poängterar världens alla individer som 
jämlika, och det unitaristiska som berättar om jämlikhet för de som inkluderas i 
den franska Republiken. Oavsett om det är på universell eller lokal nivå strävar 
dock den republikanska berättelsen efter konsensus. Jürgen Habermas skriver: 
”The citizens wish to organize their peaceful coexistence in line with principles 
which meet with the justified agreement of all because they are in the equal 
interest of all” (1995:260).  

I enlighet med det demokratiideal som presenterades i uppsatsen första avsnitt 
är varken det universalistiska eller den unitaristiska synen på jämlikhet en 
möjlighet. Det konsensus som Habermas förespråkar blir i enlighet med Mouffes 
antagonistiska perspektiv en hegemonisk makts förrädiskt normaliserande röst. 
När det, i enlighet med Mouffes antagonistiska förståelse av världen, inte finns 
några ”equal interest of all” (ibid.), utan ”every concensus is based on acts of 
exclusion” (Mouffe 2005:11). Istället skulle vi, i linje med en ontologiskt narrativ 
inriktning förstå det republikanska metanarrativet som en hegemonisk berättelse 
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som fungerar genom processer av inkludering och exkludering. Medborgarskapet 
blir här av stor vikt. Att erkännas som citoyen, medborgare, och därmed få 
tillgång till den franska Republikens ”lika rättigheter” är av stor vikt för 
individens möjligheter att leva under det republikanska metanarrativet. I detta 
metanarrativ framhålls medborgaren i den franska Republiken som det centrala, 
mot vilket alla andra möjliga identitetskonstruktioner får positionera sig. James 
Lehning skriver i boken To Be a Citizen att den republikanska berättelsen “define 
other identities such as worker, woman, man, Catholic, Jew, peasant, immigrant, 
and colonial subject as subordinate to and different from citizen” (2001:5). 
Intressant är att Lehning här sätter alla dessa möjliga delar av en 
identitetskonstruktion som något annat gentemot medborgaren, men utan inbördes 
rangordning. Jag vill hävda att det republikanska metanarrativet av idag berättar in 
den franske vite mannen som normen, medan andra möjliga delar av 
identitetskonstruktioner på olika sätt måste positionera sig gentemot denna norm.     

Avgörande för att räknas som medborgare och därmed inkluderas i det 
republikanska narrativet var ursprungligen rätten att rösta. Att rösta sågs som den 
främsta politiska aktiviteten (Lehning 2001:5), vilket i retrospektiv tydligt kan 
visa på det republikanska metanarrativets uppbyggnad genom inkluderings- och 
exkluderingsprocesser. Exkluderade från rätten att rösta, och därmed ett 
fullvärdigt medborgarskap, var individer och grupper som ”women, foreigners, 
colonial subjects” (ibid. 185). Idag kan vi finna liknande exkluderingsprocesser, 
bland annat i det andra exemplet på narrativt motstånd som jag tar upp. För 
papperslösa invandrare är naturligtvis aktivt deltagande i Republiken genom 
röstning en omöjlighet. Lehning hävdar att vi bör uppmärksamma att den 
republikanska berättelsen har skapat “…specific identities that could be adopted 
by political actors, drawing on gender, class, religion, race and other apparent 
characteristics of individuals and groups” (Lehning 2001:5).  

I dagens Frankrike, den Femte Republiken, är det många som bara anser sig 
vara medborgare till namnet, om ens det. Detta har förts fram i en politisk, såväl 
som en akademisk debatt som pågått sedan det sena 80-talet i Frankrike och som 
fokuserat analysen av les exclus, de exkluderade (Jennings 2000:580). Till stor del 
har debatten handlat om vilka dessa exkluderade är, men Jennings framhåller att 
debatten har ”served to expose as hollow rhetoric the rights and obligations 
espoused by the Republic for those most subject to the injustices that arises from 
’the new age of inequalities’6” (Jennings 2000:580). 

Didier Fassin, antropolog som länge har arbetat i de franska förorterna, tar i 
sin artikel ”Riots in France and silent antropologists” (2006) upp ovan diskuterade 
republikanska metanarrativ. Han kritiserar i sin artikel förespråkare för 
republikanismens ideal ”on the grounds not of what they proposed, but of what 
they allow to go unseen” (ibid. 3). 

                                                                                                                                                         
 

6 ’The new age of inequalities’  är en parallel till Jean-Paul Fitoussi och Pierre Rosanvallons bok 
Le Nouvel Age des inequalities (1996). 
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3.2 Motstånd i offentliga narrativ 

Med avsikt att penetrera myten om republikanismen kommer resterande del av 
analysen att ägnas åt två organisationer som båda kämpar för grupprättigheter: 
Varken hora eller kuvad samt Nionde kollektivet. Respektive analys inleds med en 
kort presentation av organisationen. Följande detta avser jag granska vad 
organisationerna säger sig kämpa för, jag kommer att se till vad de berättar som 
problem med dagens situation samt möjliga lösningar på dessa. Jag kommer sedan 
att granska organisationernas ståndpunkter utifrån de fyra perspektiv som jag 
tidigare analyserat som det republikanska metanarrativets grund, universalism, 
unitarism, laïcité och assimilation, för att på det sättet undersöka Varken hora 
eller kuvads och Nionde kollektivets relation till det republikanska metanarrativet.  

3.2.1 Ni putes ni soumises 

Organisationen Varken hora eller kuvad tog sin början som ett initiativ till 
demonstrationer över hela Frankrike vars avsikt var att skapa en debatt om den 
vardag av diskriminering och förtryck som organisationen hävdar möter många 
kvinnor i de franska förorterna. Den första demonstrationen gick av stapeln i Vitry 
Sur Seine den första februari 2003, till minne av Sohanne som nitton år gammal 
fallit offer för ”gatans lag”7, och bränts till döds i ett soprum. Demonstrationerna 
utmynnade i en ”marsch med kvinnor mot getton och för jämlikhet” på 
internationella kvinnodagen den åttonde mars i Paris med över 30 000 deltagare. 
Varken hora eller kuvad blev, till dess grundares stora förvåning, mycket 
uppmärksammad av media, fick stöd från etablerade partier och är idag en 
väletablerad organisation. Sihem Habchi, vice ordförande för Varken hora eller 
kuvad säger: ”Vi är kvinnor från förorten. Vi trodde aldrig att någon skulle lyssna 
på oss” (Habchi citerad av Eriksson & Hellquist 2006:13). Den senaste nationella 
petitionen som organisationen lanserade signerades av 65 000 personer och 
förutom huvudkontoret i Paris där organisationens grundare Fadela Amara sitter 
som ordförande har Varken hora eller kuvad nu utökats med sextio lokala 
kommittéer. 

Efter att ha läst presentationen av organisationen på dess officiella hemsida, 
Fadera Amaras självbiografiska bok Varken hora eller kuvad samt 
organisationens texter ”Förortskvinnornas upprop: Varken hora eller kuvad!” 
(Amara & Zappi 2005:145f.) och ”Förortskvinnornas manifest: Varken hora eller 
kuvad! Nu gäller det och så här ska vi göra det!” (ibid. 147f.) tycker jag mig ha 
funnit essensen i vad de kämpar för. Det handlar om rätten att själv få definiera 
sig, rätten att få utrymme för sina ontologiska och sina offentliga berättelser. 

                                                                                                                                                         
 

7 Om inget annat anges är citat i analysen av organisationerna Varken hora eller kuvad samt 
Nionde kollektivet hämtade från deras respektive officiella hemsidor, översättningar är gjorda av 
mig. Hemsidornas adresser är: http://www.niputesnisoumises.com samt http://pajol.eu.org/ . 

http://www.niputesnisoumises.com/
http://pajol.eu.org/
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Upplevelsen av att tryckas ned och inte få utrymme för sitt narrativ lyser tydligt 
genom texterna. ”Nog med tystnaden och allt som förtigs! Att det i offentliga 
debatter inte talas om våldet, osäkerheten, diskrimineringen” (ibid. 145), så står 
det att läsa i ”Förortskvinnornas upprop”. I ”Förortskvinnornas manifest” 
utvecklas samma tema: ”Idag, när alla söker efter sätt att stoppa det våld som 
urholkar samhället, vill vi hävda att det första steget i den riktningen innebär vår 
frigörelse och att våra grundläggande rättigheter respekteras. Men offentliga 
myndigheter, media och politiska partier ser och talar bara om männen i 
förorterna. Vi däremot, dyker bara upp då och då, snälla och vänliga” (ibid. 
147f.). Ur dessa citat kan flera saker utläsas. Dels det redan påpekade, att de som 
skrivit manifestet upplever att de inte får berätta sin egen berättelse. De upplever 
även att en annan berättelse får förtur, mer precist att när det talas om förorterna 
talas det ”bara om männen i förorterna”. Slutligen upplever de som skrivit 
manifestet att inte nog med att deras berättelse inte får berättas, den är i det 
offentliga utrymmet ersatt med en annan berättelse, den om de ”snälla och 
vänliga” flickorna. I detta huvudtema som jag ser att organisationen kämpar för 
kommer inbyggt en väg framåt, det vill säga ett återförande till subalterna grupper 
och till individer makten att definiera sig själv och därmed även makten att 
definiera vilka problem som finns.  I organisationens texter finner jag paralleller 
till Frasers bok Den radikala fantasin: Mellan omfördelning och erkännande 
(2003), eftersom organisationen för en kamp som inkluderar både erkännande och 
omfördelning, och som medvetandegör hur dessa båda faktorer bygger på 
varandra. På detta sätt, hävdar Varken hora eller kuvad, kan lösningar både på hur 
vi vill ses, erkännas, och hur vi vill behandlas, vilka behov vi har, tydliggöras. 
Genom att finna problemen kan man även närma sig en lösning.        

Hur ställer sig då det offentliga narrativ som Varken hora eller kuvad 
analyseras som i förhållande till de fyra grundpelare som det republikanska 
metanarrativet är uppbygt av? Assimilationsperspektivet kritiseras och 
organisationen säger sig vilja försvara ”de la mixité sociale et du métissage”, 
ungefär ”en social blandning och intersektioner”. Dock går organisationen på 
övriga punkter i linje med det republikanska metanarrativet. Denna blandning av 
republikanska perspektiv och multikulturalistiska sådana blir tydligt i den slogan 
som organisationen lanserat: Laïcité, égalité, mixité! Varken hora eller kuvad har 
varit drivande i debatten följande lagen om förbud mot bärande av religiösa 
symboler i franska skolor, laïcité är en av organisationens stora engagemang. Med 
hänvisning till tidigare förda diskussioner blir dessa ställningstagande 
självmotsägande. De förespråkar subalterna gruppers och individers rätt till 
utrymme, men enas med ett hegemoniskt narrativ som motverkar just det. Detta 
exemplifieras av hur Amara berättar om sin uppväxt och sin upplevelse av att vara 
annorlunda, främmande, något som med tiden antog former av utanförskap, 
diskriminiering och rasism. Följande att hon berättat detta skriver hon ”Men 
innerst inne visste jag att det här inte var Frankrike. Mitt Frankrike – som jag 
delar med de flesta andra med invadrarbakgrund – är upplysningens frankrike, den 
franska republiken, det Frankrike som skapades av Marianne, av dreyfusarderna, 
av kommunarderna, av motståndsrörelsen. Friheten, jämlikheten och 
broderskapets Frankrike helt enkel, en konfessionslös republik där medvetandets 
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framsteg och inget annat är den förhärskande principen” (Amara & Zappi 2005:5). 
Tendenser till liknande paradoxala positioneringar diskuteras av Johansson i 
Narrativ teori och metod, hon skriver:   

 
Många av de alternativa berättelserna formuleras utifrån positionen av 
annanhet, att vara den Andra ”rasen”, det Andra könet, den Andra klassen. 
Samtidigt undgår inte de alternativa berättelserna att också reproducera vissa 
av de Stora berättelsernas karakteristika och maktanspråk.  
(Johansson 2005:71) 

 
Kan det vara så att Varken hora eller kuvads möjlighet att expandera och få 

ekonomiskt stöd och utrymme att berätta sin historia delvis handlar om att 
organisationen till stor del inkorporerat de republikanska värdena i sitt utövande? 
Detta kan inte jag svara på här, men det är ett intressant ämne för vidare forskning  

3.2.2 9ème Collectif  

Nionde kollektivet är en organisation som arbetar för des sans-papiers, det vill 
säga papperslösa, och alltså illegala, flyktingar i Frankrike. I Paris organiserar 
Nionde kollektivet 500-1000 papperslösa invandrare och sympatisörer (Eriksson & 
Hellquist 2006:13). Organisationen har inga officiella medlemslistor, eftersom de 
flesta medlemmarna uppehåller sig illegalt i Frankrike. Till grund för 
organisationen ligger krav ställda av papperslösa invandrare, ”ingen annan skall 
föra vårt krig i vårat ställe”, står det i presentationen av organisationen på dess 
officiella hemsida. För att hålla gruppen enad, kartlägga det arbete som förs och 
frigöra idéer för framtida aktioner har Nionde kollektivet en sammankomst varje 
vecka. Då kan även personer som behöver det få juridisk vägledning och stöd av 
andra i samma situation. Till skillnad från Varken hora eller kuvad har Nionde 
kollektivet rönt lite uppmärksamhet, varken i media eller hos politiker (Eriksson & 
Hellquist). Detta trots vilda manifestationer i form av hungerstrejker och protester 
utanför inrikesminister Nicolas Sarkozys kansli. Nionde kollektivet saknar nästan 
helt ekonomiska resurser. 

Med utgångspunkt i den presentation av organisationen som finns på deras 
officiella hemsida, samt alla de upprop till manifestationer och beskrivningar av 
förlopp vid tidigare manifestationer och, mer utförligt, förlopp vid tidigare 
hungerstrejker, som också presenteras där, har jag bildat mig en uppfattning om 
deras huvudsakliga syfte. Deras syfte är, liksom hos Varken hora eller kuvad, att 
skapa en röst åt individer som inte tillåts tala. Genom att organisera sig i Nionde 
kollektivet, står det i organisationens presentation, kan du få hjälp ut ur ”livet i 
skuggan [där du] riskerar dagligen att bli kontrollerad, fängslad och slutligen 
avvisad”. Som jag tolkar det kan inte organisationen garantera att du inte, när du 
väl är medlem, fortfarande blir hittad och avvisad, men den kan hjälpa personen i 
fråga ut ur ”livet i skuggan”, genom att synliggöra och skapa ett narrativ som i det 
hegemoniska narrativet tystas. Genom att ge papperslösa invandrare en berättelse, 
att lyfta fram deras historier blir de också ett reellt problem, vilket kan tvinga till 
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handling. Liksom hos Varken hora eller kuvad går alltså resonemanget från 
erkännande till omfördelning, och tillbaks igen. Men vägen för Nionde kollektivet 
tycks vara lång att gå. I presentationen berättas hur den styrande 
vänsterregeringen 1997 sade sig vilja lösa problemet med de papperslösa 
invandrarna. Nästan 150 000 personer lämnade in en ansökan om att få tillstånd 
att leva i Frankrike, 80 000 avvisades. Detta, skriver Nionde kollektivet, är inte att 
lösa problemet, detta är agerandet av någon i besittning av en slentrianmässig 
maktfullkomlighet. 

Hur ställer sig då Nionde kollektivet i förhållande till det republikanska 
metanarrativet och dess grundpelare? Jag har i min läsning av deras texter inte 
funnit något erkännande av något av dessa den republikanska mytens ideal. 
Kanske kan det bero på att Nionde kollektivet tycks tillhöra vad Jennings lyfte 
fram som les exclus, de exkluderade (2000:580). De är inte medborgare i den 
franska Republiken, och liksom de inte har några rättigheter i laglig mening, tycks 
deras berättelser inte heller höras, inte existera, i det republikanska metanarrativet.  

Jag frågade mig under analysen av Varken hora eller kuvad om deras stora 
framgångar kan vara sprungna ur deras samarbete med det republikanska 
metanarrativet i flera frågor. Vad gäller Nionde kollektivet frågar jag mig det 
omvända: Kan Nionde kollektivets medlemmars kontinuerliga exkludering från 
det franska samhället vara beroende av att deras krav utmanar det republikanska 
metanarrativet? Även denna fråga skulle vara intressant att gräva djupare i. 

 
Inspiration till min analys var bland annat de kravaller som härjade i Frankrike 

förra hösten. I en intervju i tidningen Ordfront ger representanter för Varken hora 
eller kuvad samt Nionde kollektivet samma svar på frågan om de blev förvånade 
över upploppen i förorterna: Nej. Däremot såg representanterna för de båda 
organisationerna olika på framtiden. Habchi, som talade för Varken hora eller 
kuvade, ser en framtid där situationen i förorterna förändras till det bättre i 
samarbete mellan organisationer som hennes och det politiska etablissemanget. 
Detta till skillnad från de anonyma papperslösa invandrare som från sin position 
inte ser någon möjlighet till samarbete för förändring. En av de papperslösa säger: 
”Vi har en inrikesminister som kallar sådana som mig för avskum. Sarkozy är 
invandraranas värsta fiende!” (anonym medlem i Nionde kollektivet, citerad av 
Eriksson & Hellquist 2006:13) Dessa organisationers lika men ändå så olika 
ställningstaganden visar på det komplexa i interaktioner olika narrativa 
dimensioner emellan, där förhållande av dominans och hegemoni går in i och 
överlappar varandra.  
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4 Sammanfattande diskussion 

I uppsatsen har ett ontologiskt berättande perspektiv förts fram där varje individ 
förstås som konstruerande sin identitet med hjälp av olika narrativa dimensioner. 
Dessa dimensioner interagerar i mönster av inkludering och exkludering i 
formandet av individens upplevelse av ett enhetligt jag. Narrativets konstruerande 
av identiteter är beroende av relationella förhållanden individer och grupper 
emellan, vilka skapas i ett tillstånd av antagonism där de olika dimensionerna av 
berättande tävlar om meningsföreträde.  

I berättelsens möjlighet till skapande av ”sanningen” ligger makt, makten att 
skapa individers identitet och i förlängningen även handlande. Metanarrativ 
existerar här i interdependent förhållande till övriga narrativa dimensioner. 
Skillnaden de olika dimensionerna emellan ligger till stor del i dess makt, dess 
möjlighet till inflytande. Även om metanarrativ är beroende av ontologiska och 
offentliga narrativ i upprätthållande av sin berättelse är interdependensen de olika 
narrativa dimensionerna emellan karakteriserade av ett asymmetriskt 
maktförhållande. Metanarrativen normaliserar sin berättelse medan dess narrativa 
motstånd riskerar att osynliggöras då den hegemoniska berättelsen tar allt 
utrymme. Detta exemplifierades i uppsatsen genom de papperslösa invandrarnas 
situation så som den berättades av organisationen Nionde kollektivet. Detta 
subalterna offentliga narrativ visade sig skymt, i skuggan av det republikanska 
metanarrativet.   

Fokus för uppsatsen var republikanismen som analyserades som metanarrativ 
och därmed normaliserad berättelse i dagens Frankrike. För att kunna gå in i och 
dekonstruera detta narrativ granskade jag de principer som ligger till grund för 
myten om republikanismen. Den republikanska myten har som grund ett ideal om 
jämlikhet och en strävan efter konsensus. I linje med Mouffe (2005) förstår jag 
detta som varande problematiskt eftersom jämlikhet och konsensus endast kan 
existera på ytan och varje konsensus är grundat i exkludering. Det republikanska 
metanarrativets förespråkande av konsensus blir enligt detta resonemang ett 
konsensus för de inkluderade i den republikanska myten, samtidigt som de som 
avviker från konsensus osynliggörs och lämnas utanför. Mitt främsta redskap i 
dekonstruerandet av det republikanska metanarrativet fann jag i möjligheten att 
lyfta fram delvis dolda subalterna grupper och individers berättelser för att, i 
enlighet med ett så kallat alteritetstänkande se till maktens spegelvända bild. De 
subalterna berättelser som jag lyfte fram var de som presenterades av 
organisationerna Varken hora eller kuvad samt Nionde kollektivet.     

Under min analys av det republikanska metanarrtivets motstånd framkon det 
relationella förhållandet mellan det republikanska metanarrativet och subalterna 
gruppers motstånd mot detta metanarrativ. Narrativens interdependenta 
förhållande blev uppenbarat då de offentliga narrativ som analyserades som 
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motstånd mot det republikanska metanarrativet, till viss del även inkorporerade 
metanarrativets berättelser i sin egen. Jag tänker mig nu att alla olika narrativa 
dimensioner, dominerande berättelser såväl som det motstånd som dessa större 
narrativ genererar, existerar inom samma metanarrativa sfär. I fallet för min 
analys, sfären av det republikanska metanarrativ som utgör den franska 
nationalidentiteten. Detta leder till att motståndet som jag har presenterat inte är 
bipolärt i förhållande till den hegemoniska republikanska berättelsen, de olika 
narrativen intar inte helt skilda poler, utan skapas interdependent. Karakteristiskt 
för det interdependenta förhållandet metanarrativ och dess motstånd emellan är 
den asymmetriska karaktären av dess relation.  

Sammanfattande analyserna av de berättelser som organisationerna Varken 
hora eller kuvad samt Nionde kollektivet förmedlar kan sägas att dessa 
organisationer, genom att ge röst åt och uttalat kämpa för kvinnor i förorten samt 
papperslösa invandrares rättigheter, är att betrakta som förmedlare av narrativt 
motstånd gentemot det republikanska metanarrativet. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att det narrativa motståndet skapas i relation till det republikanska 
metanarrativet, och därmed alltid förhåller sig gentemot detta, ibland i form av 
motstånd mot det, ibland i enlighet med det. Men jag vill hävda att själva kampen 
för att föra fram subalterna grupper, att tala om gruppdifferentierade rättigheter, 
kan förstås som ett motstånd mot det republikanska metanarrativet, oavsett om det 
offentliga narrativet i fråga även omfamnar vissa republikanska ideal. Båda 
organisationerna kämpar för att föra fram en alternativ berättelse om hur världen 
ser ut. Ett narrativ där konflikter i det franska samhället blir tydliga, och det 
republikanska metanarrativet hotas.  
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