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Abstract 
 
 
How is ’Africa’ depicted in the speeches held by François Hollande in Central and West 
Africa? By utilizing Foucauldian discourse analysis and a post-colonial perspective, the aim 
of this study is to explore which discourses are prevalent in the depiction of ’Africa’ in seven 
of the speeches delivered by the French president in in Senegal, Mali, the Democratic 
Republic of Congo, Guinea and Ivory Coast. Moreover, further implications of these 
depictions are discussed. These include the legitimization of certain actions and the reduction 
of the options for carrying out certain actions. The study finds that in Hollande’s speeches, 
‘Africa’ is portrayed either as a pupil, a friend or an equal and that there is a discursive 
struggle between these three depictions. The pupil discourse helps ‘France’ maintain its 
identity as an influential actor on the world stage. The friend discourse fills the shared culture, 
created by the common colonial history, with a new content, e.g. by emphasising the said 
universal element of the French language. The discourse in which ‘Africa’ is depicted as an 
equal, ‘France’ can discharge itself from liability in the event of a crisis in a former colony. 

 
Keywords: Foucauldian discourse analysis, FDA, Françafrique, the civilizing mission, Post-
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1. Inledning 
	  
 

”Afrikas tragedi är att den afrikanske mannen inte har trätt in tillräckligt i historien” 
 

- Nicolas Sarkozy 2007, Dakar 
 

Under sitt första besök som president på den afrikanska kontinenten höll Nicolas Sarkozy ett 
tal riktat till studenter på Cheik Anta Diop-universitetet i Dakar, Senegal. I talet använde sig 
den då nyvalda presidenten av fraser som ”kolonialismen (…) är inte ansvarig för de blodiga 
krig som utspelar sig mellan afrikaner. Den är inte ansvarig för folkmord. Den är inte ansvarig 
för diktatorerna”. Reaktionerna lät inte vänta på sig och en debatt bland skribenter, politiker 
och forskare från Senegal, Kamerun, Kongo-Kinshasa och många fler afrikanska länder 
inleddes, i vilken Sarkozys tal dissekerades och kritiserades för den verklighetsuppfattning 
han gett sken av att ha. När så François Hollande tillträdde posten som Frankrikes president 
2012 och begav sig till Dakar för att hålla sitt första anförande i ett afrikanskt land var det 
med ambitionen att markera mot Nicolas Sarkozys kontroversiella tal. Hur beskriver François 
Hollande ’Afrika’ i de tal han hållit i Väst- och Centralafrika och finns det fler än en 
beskrivning att identifiera? Det är vad den här studien ämnar svara på.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att analysera François Hollandes tal i Väst- och Centralafrika under sitt 
presidentämbete och den diskursiva konstruktionen av ’Afrika’ . För att belysa 
problemställningen och avgränsa diskursordningen används det postkoloniala perspektivet. 
Jag utgår i min uppsats från foucauldiansk diskursanalys med kompletterande delar ur Chantal 
Mouffe och Ernesto Laclaus diskursteori. Även begrepp från Faircloughs kritiska 
diskursanalys har lånats in som diskursanalytiskt verktyg. Debatten som uppkom i samband 
med Nicolas Sarkozys tal i Dakar 2007 visar att det råder oenighet om det innehåll som ska 
ges åt ’Afrika’. Denna diskursiva kamp motiverar min frågeställning som lyder:  
 
Hur konstrueras ’Afrika’ i de tal François Hollande hållit i Väst- och Centralafrika under sitt 
presidentämbete?  
 
Jag kommer genomgående att skriva ’Afrika’ när jag syftar på den diskursiva konstruktionen 
av objektet, för att markera att det inte handlar om det geografiska området Afrika. Regionen, 
som jag valt att benämna Väst- och Centralafrika, innefattar Dakar i Senegal, Kinshasa i 
Kongo-Kinshasa, Bamako i Mali, Abidjan i Elfenbenskusten och Conakry i Guinea. Se en 
mer detaljerad beskrivning av hur materialet samlats in och valts ut i avsnitt 1.3. 
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1.2 Inom- och utomvetenskaplig relevans 
 
En god statsvetenskaplig frågeställning ska karaktäriseras av utom- och inomvetenskaplig 
relevans (Teorell & Svensson 2007: 18). Analysenheten i min undersökning är 
diskursordningen i Hollandes tal i de forna franska kolonierna i Väst- och Centralafrika från 
2012 till 2014, och fallet är ett av diskursiv kamp (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 134). 
Det har ägnats många studier och debattinlägg åt Sarkozys tal 2007, men Hollandes 
framföranden har inte väckt lika mycket uppståndelse. Här finns en lucka som den här studien 
ämnar bidra till att fylla. Den inomvetenskapliga relevansen ligger alltså i att bidra till det 
diskursanalytiska fältet inom statsvetenskapen. Enligt Loomba (2008: 101) görs en 
övervägande del av den postkoloniala diskursanalysen på engelska litterära verk, och därför 
kan studiens relevans även motiveras med att bidra till större pluralism inom den 
postkoloniala diskursanalysen. 
 

1.3 Material och avgränsning 
 
Mitt primärmaterial utgörs av tal som François Hollande har hållit i Väst- och Centralafrika i 
egenskap av Frankrikes president. Materialet har hämtats från Elyséepalatsets hemsida, som 
är under statlig huvudman och därför beräknas vara en tillförlitlig källa. Tal som François 
Hollande inte har hållit ensam har valts bort och regionen är som sagt Väst- och Centralafrika. 
Detta på grund av att relationen med till exempel Algeriet är av en annan karaktär och har en 
annan historisk kontext. Dessutom kom den opposition som mötte Sarkozys tal 2007 främst 
från Västafrika, i synnerhet från Senegal. De sju talen har framförts i olika typer av 
sammanhang; framför de fransmän som bor i den afrikanska stat Hollande besöker, vid 
invigningen av Frankofonins internationella organisations, OIF:s, sammanträdanden eller 
framför den senegalesiska generalförsamlingen. Vid samtliga tillfällen har publiken som talen 
riktat sig till varit franskspråkiga. Alla tal förutom ett, det i Kongo-Kinshasa, ägde rum i en 
afrikansk stat som tidigare varit fransk koloni.  
 
Enligt diskursanalytisk teori är det av viss betydelse vem som för fram en utsaga. Det spelar 
roll för utsagans trovärdighet och förankring i diskursen om det rör sig om så kallade 
privileged speakers, priviligierade talare. Att vara Frankrikes president i den femte republiken 
innebär att inneha stark auktoritet och att vara landets verkställande funktion i utrikespolitiken 
(Cumming 2005: 241). Att lyfta fram presidentens tal för att studera diskursen som finns i 
relationen mellan Frankrike och Afrika är därför motiverat, även om legitimiteten för 
diskurserna främst ligger i de sociala institutionerna (Börjesson 2003: 94-95). En 
diskursanalys av dessa hade dock varit svårare att operationalisera och krävt en betydligt 
större omfattning på studien. Med bakgrund av detta är valet av material alltså gjort med 
tanke på att skapa så hög reliabilitet som möjligt för studien. Trots att analysen är avgränsad 
till François Hollandes tal kan resultatet säga mer än om hans personliga åsikter, eftersom han 
är en privileged speaker i en representativ roll. Avgränsningen av vad som analyseras i 
materialet har skapats genom valet av det postkoloniala perspektivet. Detta kommer redogöras 
vidare för i avsnitt 3. 
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Det ska tilläggas att stor del av materialet varit på franska och att jag främst förlitat mig på 
min egen språkkunskap. I de fall jag varit osäker vad gäller mitt primärmaterial har jag tagit 
hjälp av Lotta Svensson, som är översättare från franska till svenska. I litteraturen som 
fungerat som andrahandsmaterial har jag ibland tagit hjälp av uppslagsverk.  
 

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis beskrivs diskursanalysen som teori och metod. Därefter följer ett avsnitt om 
operationaliseringen av diskursanalysen som den här studien vilar på. Efter det presenteras 
och diskuteras det postkoloniala perspektivet. För att sätta materialet som analyserats i en 
tydlig kontext redogörs för den historiska kontexten i form av ett avsnitt som behandlar 
Frankrike som kolonialmakt, med fokus på ideologi. Därpå följer den nutida kontexten där 
den franskafrikanska relationen under den femte republiken förklaras, med fokus på Sarkozys 
och Hollandes retorik, som de två senaste presidenterna. Kontextavsnittet, som både 
innehåller bakgrund och tidigare forskning, är medvetet extensivt för att skapa en 
kontextkännedom och därmed ge ramar för vilka rimliga tolkningar av materialet som kan 
göras (Bergström & Boréus 2005: 27). Slutligen analyseras primärmaterialet utifrån den 
operationalisering som valts för diskursanalysen och slutsatsen presenteras. 
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2. Diskursanalytisk metod och teori 
	  

 
Detta avsnitt handlar om det diskursanalytiska angreppssätt som den här studien använder 
sig av. Nedan diskuteras den diskursanalytiska teorin, metoden och operationaliseringen som 
studien vilar på. 
 

2.1 Det diskursanalytiska angreppssättet 
	  
Att genomföra en diskursanalytisk studie är att använda sig av en metodologisk och teoretisk 
paketlösning (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 25). Diskursanalys ska svara på hur 
verkligheten konstrueras, vad som möjliggörs eller omöjliggörs och hur skildringen ser ut. 
Det handlar inte om att hitta den sanna avsikten bakom uttalanden, utan snarare om att hitta 
öppningar för alternativa diskurser och gränser för vad som får uttalas (Börjesson 2003: 19-
22). Diskursen sätter ramen för vad som betraktas som sant och begränsar därmed vad som får 
uttryckas och vidare ageras (Bergström & Boréus 2005: 312). Således syftar inte min studie 
till att hitta anledningen till varför ’Afrika’ skildras som det gör, utan hur det skildras och 
vilka motsättningar eller förändringar i skildringen som kan identifieras. 
 
De diskursanalytiska angreppssätten bygger på generella socialkonstruktivistiska premisser 
och på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Denna hävdar att språket 
konstituerar verkligheten. Med hjälp av språket skildrar vi verkligheten och ger på så sätt 
betydelse till den fysiska världen genom diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 15). 
Enligt Ferdinand de Saussure är språket uppbyggt av tecken som får sin betydelse genom att 
skilja sig från andra tecken. Han menade att förhållandet mellan språket och verkligheten är 
godtyckligt och att vi genom sociala konventioner förbinder vissa tecken med vissa ting. 
Poststrukturalismen utvecklade Saussures strukturlistiska förståelse av språket som statiskt 
och började i stället se språket som del av flera system som var föränderliga. Dessa mönster i 
vilka språket är strukturerat kallas diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 16-18). I 
linje med den saussureska förståelsen av språket har Laclau och Mouffes diskursteori 
introducerat begreppet nodalpunkt. En nodalpunkt är ett priviligierat tecken, kring vilket 
andra tecken knyts och får sin betydelse från. Kring nodalpunkten skapas en diskurs. 
Nodalpunkten kan vara en flytande signifikant, vilket innebär att det finns olika diskurser som 
vill tillskriva nodalpunkten olika innebörd (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 33-35).   
 
Inom det diskursanalytiska fältet finns många skolor som kan fungera kompletterande och till 
viss mån bygger på varandra. Skillnaden ligger i vad de olika analysmetoderna ämnar studera, 
hur begreppet diskurs förstås och vilka konkreta verktyg som erbjuds. Min studie tar sin 
utgångspunkt i Foucaults angreppssätt och bygger sedan vidare på Mouffe och Laclaus 
diskursteori. Foucauldiansk diskursanalys kan operationaliseras genom en modell i sex steg 
som har utvecklats av Carla Willig (2013). Modellen är ett hjälpmedel till att ställa frågor till 
materialet som tillsammans skapar en helhetsbild av hur det studerade objektet konstrueras 
diskursivt. Eftersom begreppet subjektsposition används i modellen och Ernesto Laclau och 
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Chantal Mouffe har bidragit till att utveckla Foucaults teori om detta (Winter Jørgensen & 
Phillips 2000: 48-49), kommer även deras diskursteori att användas i analysen. 
 
Den kritiske diskursanalytikern Fairclough använder sig av begreppet diskursordning som 
analytiskt verktyg. En diskursordning är när många olika diskurser befinner sig på samma 
terräng. Inom diskursordningen finns en kamp om vems utsaga, vems diskursiva verklighet, 
som ska få gälla (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 73). Denna studie använder 
diskursordning som teoretiskt begrepp för att identifiera vilka olika diskurser som finns i den 
terräng som studeras. Det ska nämnas att det även i diskursteorin finns ett liknande begrepp, 
nämligen diskursiv formation, dock är detta inte lika definierat som i Faircloughs begrepp 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 64) och därför kommer diskursordning användas 
genomgående i denna studie. 
 

2.2 Subjektet, perspektivet och kontexten   
 
Michel Foucault är den som fört in subjektsuppfattningen i diskursanalysen. Han bygger sin 
förståelse av subjektet på sin lärare Louis Althussers strukturmarxistiska angreppssätt och ser 
subjektet som decentrerat; det vill säga att subjektet inte är en autonom och suverän enhet. 
Enligt Foucault kontrollerar diskurser människor genom utestängningsmekanismer (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000: 21). Laclau och Mouffe utmanar den marxistiska teorin om att 
kollektiv identitet determineras av materiella och ekonomiska faktorer och diskursteorin 
bygger på så vis vidare på Foucaults subjektsuppfattning. De menar att det i en diskursiv 
struktur finns subjektspositioner som interpelleras av diskursen. En interpellation innebär att 
det finns positioner i diskursen som är knutna till ett visst förväntat uppförande. Enligt 
diskursteorin befinner sig de diskursiva subjekten inte bara i en position, utan är 
överdeterminerade och kan ta många olika positioner (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 48-
49). Vidare binds olika tecken till det diskursiva subjektet och skapar en så kallad 
ekvivalenskedja. Den subjektsposition som är central i en viss diskurs kan kallas identitetens 
nodalpunkt, till vilken olika diskurser erbjuder olika innehåll (Winther Jørgensen & Phillips 
2000: 50).  
 
Eftersom teorivalet har en stor påverkan på vilken diskurs som träder fram vid en analys, är 
det viktigt att från början välja teori eller perspektiv, redan innan det empiriska materialet är 
insamlat. Det är av vikt att analysera sitt material genom något slags teoretiskt filter, för att 
kunna ringa in det studerade materialet som någonting, för att skapa ett sammanhang 
(Börjesson 2003: 24-25, 86). Den postkolonialism som kommer utgöra perspektiv för min 
analys är, precis som diskursanalysen, barn av postmodernismen och behöver därför inte 
översättas till diskursiva termer vid analysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 142). 
 
Eftersom det material som studeras i studien innehåller ett begränsat antal diskursiva 
artikulationer, kommer bakgrundsavsnittet fungera som kontextualiserande för studien. För att 
kunna ställa analysen mot en bakgrund, finns den historiska och mer nutida kontexten 
redogjord för. Att ha en bild av kontexten är essentiellt vid diskursanalys, även om det skulle 
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krävas en mycket stor och omfattande undersökning för att klarlägga en hel diskursordning 
(Winter Jørgensen & Phillips: 133-134). I linje med Foucaults diskursbegrepp syftar studien 
inte till att hitta diskursens ursprung eller kärna, men vill med kontextualiseringen visa på 
förändringen över tid (Foucault 1972: 106-108). Det ligger dock utanför studiens syfte att på 
djupet analysera diskursen ur ett historiskt perspektiv, något som dessutom skulle kräva en 
betydligt större omfattning.  
 

2.3 Operationalisering av foucauldiansk diskursanalys 
 
Carla Willig operationaliserar den foucauldianska diskursanalysen genom en sexstegsmodell. 
Syftet med modellen är att kunna kartlägga diskurser, subjektspositioner och det 
handlingsutrymme de för med sig. Modellens ambition är inte att komplett täcka Foucaults 
förståelse av diskurser och tar till exempel inte hänsyn till hans begrepp arkeologi eller 
genealogi (Willig 2013: 130-133). Som tidigare nämnts kommer diskursteorins förståelse av 
subjektspositionen att användas kompletterande. 
 
Rent praktiskt har analysen genomförts genom att primärmaterialet, i form av François 
Hollandes tal, har lästs många gånger och i sökande efter olika tecken. När en övergripande 
bild har skapats av innehållet och tecknen lokaliserats har dessa sedan färgkodats till den 
diskurs de kopplas till. I analysen har också citat som tydligt illustrerar en diskursiv 
konstruktion översatts till svenska och skrivits ut. Efter att diskurserna har lokaliserats har jag 
noggrant läst primärmaterialet ytterligare några gånger för att säkerställa att ingenting har 
överdrivits eller misstolkats i analysen. Modellen nedan har inte använts med nitisk 
noggrannhet, eftersom det inte är en linjär modell och flera av stegen går in i varandra. Den 
har snarare fungerat som ett sätt att stukturera upp analysen och fånga in de diskursiva 
konstruktionerna på ett meningsfullt sätt. 
 
Steg 1: Diskursiva konstruktioner 
 
Det första steget i analysen handlar om hur objektet som ska studeras konstrueras i 
diskurserna. Genom att studera hur objektet skildras förstås också utifrån vilka diskursiva 
förhållanden objektet kan eller inte kan handla. Det gäller alltså att identifiera alla tecken, 
explicita och implicita, som kopplas till objektet i texten som studeras. Centrala frågor för det 
första steget är: 
 
Vilken språklig konstruktion sker av det diskursiva objektet? 
Vilken typ av objekt är det som konstrueras? 
 
Steg 2: Diskurser  
 
Det andra steget i analysen handlar om att klarlägga vilka diskurser som finns i 
diskursordningen som studeras och vilken relation dessa har till varandra. Praktiskt handlar 
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det om att gruppera de tecken man knutit till det diskursiva objektet och se hur de är kopplade 
till en större diskurs. Centrala frågor för detta steg är: 
 
Vilka typer av diskurser kan identifieras i diskursordningen? 
Vilken relation har dessa diskurser till varandra? 
 
Steg 3: Handlingsorientering  
 
Analysens tredje steg ser vilket syfte konstruktionerna tjänar i sin diskursiva kontext. Genom 
att identifiera hur ett objekt konstrueras, kan vi se vad dessa konstruktioner används till och 
vidare vilka för- och nackdelar de innebär för objektet. I detta steg är viktiga frågor: 
 
Vad bidrar konstruktionerna till? 
Vad tjänar man på att konstruera dem på detta sätt? 
 
Steg 4: Positioneringar  
 
Detta steg handlar om att hitta subjektpositionerna i diskursen. Det handlar alltså om vilka 
skyldigheter och rättigheter som kan utläsas utifrån den subjektsposition objektet befinner sig 
i, och vilken typ av position som skildras. 
 
Vilken subjektsposition möjliggörs utifrån dessa konstruktioner? 
 
Steg 5: Praktik  
 
I det femte steget analyseras hur ord och handling hänger ihop för subjektspositioner i 
diskursordningen. När det inom en viss subjektsposition begränsas vad som får sägas innebär 
också det en begränsning av handlingsutrymmet och vad som får göras. Detta steg lyfter 
framför allt dessa frågor:  
 
Vilka handlingsmöjligheter fördelas utifrån dessa subjektspositioner? 
Vad kan sägas och göras inifrån dessa subjektspositioner? 
 
Steg 6: Subjektivitet  
 
Utifrån en viss subjektsposition ses världen på ett visst sätt och ett visst sätt att vara erbjuds i 
och med detta. När en viss diskurs är accepterad betyder det att ett visst beteende är accepterat 
som i andra diskurser kanske inte skulle varit det. Detta sjätte steg är mest spekulativt av 
stegen, och handlar om vad som kan kännas, tänkas eller upplevas utifrån en viss 
subjektsposition. Den centrala frågan här är följaktligen:  
 
Vad kan, utifrån de tillgängliga subjektspositionerna, potentiellt kännas, tänkas och upplevas? 
 



	   10	  

3. Det postkoloniala perspektivet 
	  

 
I detta avsnitt presenteras det postkoloniala perspektivet. Nedan diskuteras och definieras hur 
perspektivet förstås och används i den här studien.  
 
Det är inte helt enkelt att ringa in vad postkolonial teori består i. Vissa skulle hävda att teorin 
är ett samlingsnamn för de studier som bedrivs med inspiration från de stora postkoloniala 
tänkarna Edward Said, Gayatri Spivak och Homi K. Bhaba (Grinell 2008: 249). Andra skulle 
trycka på den interdisciplinära aspekten av postkolonialism, och mena att perspektivet ensamt 
inte kan förklara någonting utan måste användas med koppling till exempelvis marxism, 
feminism eller poststrukturalism (Childs & Williams 1997: 21). Detta gör att det 
postkoloniala forskningsfältet har en otrolig spännvidd, men delar det gemensamma temat att 
studera globala relationer som uppkommit, och dess tillhörande element av makt och 
motstånd, sedan de forna kolonierna nått självständighet (Loomba 2008: 63). Även om teorin 
har ett globalt perspektiv är det inte en teori som kan förklara alla globala skeenden, men 
studier med postkolonial inriktning kan innebära nära studier av en enda text eller användas 
för att förklara större samhällsfenomen. Att försöka reducera den postkoloniala teorin till 
något konstant och enformigt är därför inte möjligt (Child & Williams 1997: 21-22). 
 
Det postkolonialistiska perspektivet vilar på en postmodernistisk grund och studerar 
människor som anti-essentiella, det vill säga ser dem som diskursiva konstruktioner som 
saknar fast essens (Loomba 2008: 223). De mest framstående postkoloniala teoretikerna, alla 
med en kritisk hållning, har egna upplevelser av koloniala situationer. Enligt en av dem, 
Edward Said, krävs det ett subjektivt behov av befrielse för att bedriva levande kritiskt 
teoretiskt arbete (Grinell 2008: 256).  
 
Postkoloniala studier är ofta diskursanalytiska och innehåller element av dekonstruktion. 
Dekonstruktion handlar om att visa att andra diskurser än den rådande och hegemoniska är 
möjliga. Genom att visa hur tecken skapar mening för en diskurs, kan man förstå att en annan 
diskurs hade varit möjlig om tecknen knutits samman på ett annat sätt (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000: 56). Jaques Derrida är den som främst arbetat med dekonstruktion. Att 
dekonstruera en text är att avslöja dess diskursiva funktion och blottlägga de inneboende 
antaganden om hierarkier som finns i den. För det postkoloniala perspektivet är detta viktigt 
eftersom den dekonstruerande analysen problematiserar det binära som präglar västerländsk 
filosofi. I det binära sätts saker i opposition och rangordnas sedan (till exempel gott över ont, 
man över kvinna eller Väst över Öst) (Childs & Williams 1997: 228). 
 
Det postkoloniala perspektivet tittar på gruppbildningsprocesser och hur identitet skapas 
genom uteslutande av andra, detta ligger alltså i linje med diskursanalysens studie av 
identiteten som konstruktion i opposition till annat (Loomba 2008: 60, Bergström & Boréus 
2005: 327). Centralt för teorin är Foucaults insikt att kunskap och makt är tätt 
sammankopplade. Perspektivet har således sitt ursprung i Västvärlden och Foucault 
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tillsammans med de som gått i hans fotspår har kritiserats för eurocentrism, eftersom 
utgångspunkten är europeisk modernitet (Loomba 2008: 53, 236).  
 
Edward W. Saids Orientalism är en av de första postkoloniala studierna där författaren 
studerar konceptet Orienten som något skapat av Väst där de egenskaper associerade med 
orientalism sätts i motsats till det som betraktas västerländskt. På detta sätt konstrueras den 
västerländska identiteten och en hierarki där Väst är dominerande. Said visar på så vis att den 
kunskap som betraktas som sann inte är oskyldig, utan är tätt sammankopplad med makt och 
han tar alltså hjälp av det foucauldianska maktbegreppet (Said 1978). I Foucaults 
maktbegrepp är makt flytande, vilket innebär att maktrelationer inte är absoluta i den 
meningen att någon är maktfullkomlig och någon annan är maktlös. Istället finns en ständigt 
producerande makt som inte är konsistent. Vid koloniseringen så fanns det till exempel redan 
rådande makthierarkier som kolonialmakten var tvungen att ta hänsyn till (Loomba 2008: 
227). Noterbart är att även om Saids Orientalism ofta betraktas som postkolonialismens 
grundtext nämns inte ordet postkolonial en enda gång i boken (Grinell 2008: 252).  
 
Postkolonialism har kritiserats som begrepp, eftersom det indikerar att kolonialismens era är 
över och riskerar då att osynliggöra de som ”fortfarande lever i ’nationalstatens yttre 
ekonomiska marginaler’”, som Loomba uttrycker det. Även om själva teorin syftar till att 
åskådliggöra maktstrukturer där Väst värderas högre än Resten, kan begreppet användas på ett 
motsägelsefullt sätt och bidra till att överbetona kulturella skillnader och förenkla den 
subalternas diskurs. Denna kan karaktäriseras av förtryck, men också av motstånd och 
opposition (Loomba 2008: 22-23, 25, 59, Childs & Williams 1997: 5). Det råder alltså 
oenighet om när eller om postkolonialismen startade, var det postkoloniala i sådana fall 
utspelar sig och vilka det är som primärt berörs (Childs & Williams 1997). 
 
Följaktligen måste begreppet postkolonialism användas försiktigt och preciserat (Loomba 
2008: 31). I den här studien används begreppet med syfte att lyfta fram den diskurs som 
skapats i Frankrikes syn på det diskursiva objektet ’Afrika’. Child och Williams betonar att 
det är av stor vikt att studera positionerna i den postkoloniala diskursen; vem är det som talar, 
från vilken utgångspunkt talar hen och för vem? (1997: 88-89).  
 
I postkolonial teori syftar begreppet diskurs oftast på Foucaults definition av diskurs som det 
som bestämmer vad som ”i det sanna” (in the true) och där kunskap och makt möts (Childs & 
Williams 1997: 229). Att använda det postkoloniala perspektivet i studiens diskursanalys, 
som till huvudsak utgår från Foucault förståelse av diskurser, är alltså motiverat. Min studie 
har ingen aktivistisk kritisk ambition, utan är snarare analytisk med inspiration i det 
postkoloniala perspektivets fokusområden. Det postkoloniala perspektivet kan ses som temat 
som avgränsar min diskursanalys. Då jag som forskarsubjekt saknar egen erfarenhet av att 
vara subaltern i postkolonial mening lyder jag Loombas råd (2008: 224) att följa Gramcis 
premiss om ”intellektuell pessimism, viljemässig optimism”, och att låta reflexivitet och en 
medvetenhet om min egen subjektivitet prägla arbetet.  
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4. Historisk och nutida kontext 
	  

 
För att sätta analysen i sin historiska och mer nutida kontext kommer Frankrikes historia som 
kolonialmakt, med betoning på ideologi, att redogöras för i detta avsnitt. Därefter följer en 
mer nutida presentation av Frankrikes relation till Afrika efter avkoloniseringen och Nicolas 
Sarkozys och François Hollandes framföranden på kontinenten som presidenter.  
 

4.1 Franska imperiet och La mission civilisatrice 
 
Frankrikes kolonialtid kan delas in i två vågor. Första vågen började under 1600-talet och 
berörde främst Nord- och Centralamerika.  Den andra koloniala vågen inträdde 1830, då 
fransmännen koloniserade Algeriet under Napoleon III (F. Betts 1961: 2). Under den andra 
vågen blev det franska imperiet näst störst i världen, efter kolonialmakten Storbritannien. De 
franska kolonierna låg framför allt i Västafrika, men även Indokina och Västindien var 
områden där Frankrike hade kolonier, varav det senare bestod av annat Martinique och 
Guadeloupe som räknas som franska departement än i dag (McQueen 2014: 13-14). 
 
I början av 1900-talet började en teoretisering kring kolonisering som fenomen. Ideologer och 
akademiker debatterade sinsemellan för att finna en giltig teori till varför kolonialismen hade 
inträffat (McQueen 2014: 25-26). Upprätthållandet av det franska imperiet var svårt att förena 
med de ideal som hade skanderats under franska revolutionen och la mission civilisatrice, det 
civiliserande uppdraget, var ett sätt att rättfärdiga det franska agerandet utanför metropolen. 
Idén med det civiliserande uppdraget var att sprida den franska ideologin och tillåta de 
koloniserade som assimiliserades till det franska idealet att få franskt medborgarskap och på 
så sätt skapa en sammanhållen nation styrd av franska ideal (Cumming 2005: 233, F. Betts 
1961: 8). Jules Ferry, republikansk premiärminister i Frankrike under 1880-talet, var en 
ledande figur under skapandet av konceptet. I ett tal inför franska nationalförsamlingen 1895 
framförde han att ”överlägsna raser har en plikt att civilisera underlägsna raser” (Cumming 
2005).  
 
Även om idén att civilisera de koloniserade objekten var genomgående för flera 
kolonialmakter, var Frankrike unikt på det sätt att det var en republik med revolutionära ideal 
samtidigt som de flesta andra kolonialmakter var konservativa monarkier. En annan aspekt 
som skiljde ut Frankrike var tron på det franska språket som universellt och bärare av 
universella och upplysta värden. Att Frankrikes primära motiv var att sprida den franska 
civilisationen är dock skarpt ifrågasatt. Det fanns stora geopolitiska fördelar att dra av 
innehavandet av kolonierna och i praktiken var det mycket svårt för de koloniserade att 
assimilieras, eftersom kraven som ställdes var hårda och specifika. Inga stora ekonomiska 
satsningar på till exempel utbildning gjordes heller i kolonierna (Cumming 2005: 235).  
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Under andra världskriget hjälpte soldater från kolonierna Frankrike mot de tyska nazisterna. 
Walsch hävdar att de koloniserade bekräftade två franska hävdanden genom denna solidariska 
handling: De bekräftade att Frankrikes värden var universella och de bekräftade att alla delar 
av det franska imperiet var del av Frankrike. De afrikanska kolonierna hjälpte på så sätt 
Frankrike under kriget, inte bara i form av råvaror eller soldater, utan också genom att skapa 
en bild av Frankrike som en stormakt. Identiteten som stormakt gav president De Gaulle 
legitimitet att förhandla som en betydande aktör under kriget, trots att en stor del av Frankrike 
var ockuperad av Tyskland (Walsch i Profant 2010: 48).    
 
Den senegalesiske poeten och politikern Léopold Sédar Senghor kom att bli en av de mest 
tongivande kritikerna mot det civiliserande uppdraget tillsammans med poeten och politikern 
Aimé Cesaire från Martinique (Cumming 2005: 236). Deras idé om négritude utgick från en 
essensialistisk syn på människan, där människor med olika hudfärg också hade olika 
inneboende karaktärsdrag, något som således förhindrade assimilering. Négrituderörelsen 
utmanade den franska tanken på nationalstaten och lyfte istället fram en panafrikanism som 
grundade sig i rasmässig solidaritet. Även om rörelsen kom att spela en stor roll vid kampen 
för självständighet, har den också kritiserats för att acceptera den essensialistiska synen på 
människan. Senghor argumenterade i vissa av sina verk för att de värden som fanns inom 
négrituderörelsen, kollektivism till exempel, stod över västerländska värden som 
individualism (Loomba 2008: 201-204).  
 
Kriget i Algeriet blev en utlösande faktor för det franska imperiets kollaps i Västafrika och i 
augusti 1960 blev de flesta av de forna franska kolonierna självständiga. Idén om det 
civiliserande uppdraget hamnade i skymundan och ersattes av en vilja att sprida den franska 
kulturen och språket och att få vara del av den franskafrikanska familjen. Stort fokus låg på 
bevarandet av det franska språket som ansågs bära de universella värdena och den 
gemensamma kulturen (Cumming 2005: 238). Dåvarande president Charles de Gaulle såg 
bibehållandet av en nära relation med de forna franska kolonierna som nödvändigt för att 
upprätthålla Frankrikes position som stormakt under Kalla kriget (Chafer 2005: 8). 
 

4.2 Françafrique i den femte republiken 
 
Begreppet Françafrique användes för första gången av Elfenbenskustens förste president 
Felix Houphouët-Boigny och var ett positivt laddat uttryck för relationen mellan Frankrike 
och Afrika. Allteftersom användes dock uttrycket för det starka nät som fanns mellan den 
afrikanska och franska eliten eller för de fördelar franska företag kunnat dra av sina 
informella kontakter på den afrikanska kontinenten, efter det franska imperiets kollaps på 
1960-talet. Françafrique blev ett ord för de nykoloniala inslag som vissa anser prägla den 
fransk-afrikanska relationen (Chafer 2005: 7-8). Exempel på effekter av detta täta nät är 
etablerandet av franc-zonen i Väst- och Centralafrika, som säkrade viss ekonomisk kontroll 
för Frankrike, de franska militärbaser som fanns kvar i de forna kolonierna eller Elf-skandalen 
(Hansen 2009: 178). 
  



	   14	  

De flesta kolonier i Västafrika blev självständiga samtidigt och på relativt fredlig väg (till 
exempel jämfört med det krig som ägde rum i Algeriet), vilket beror på att det var en 
gruppinsats från en liten, fredlig och franskvänlig afrikansk elit som låg bakom frihetskampen 
(Chafer 2005: 8). Bland dessa fanns bland andra Omar Bongo, Gabons förste president, och 
Léopold Sédar Senghor, som varit med i skapandet av den femte franska republiken 
tillsammans med president Charles de Gaulle och suttit i franska generalförsamlingen 
(Hansen 2009: 179). Vad de hade gemensamt var deras nära anknytning till Frankrike i 
allmänhet, där de fått sin utbildning, och till franska politiker i synnerhet. Dessa nära band 
kom att prägla den franskafrikanska politiken ända fram till en bit in på 1990-talet (Hansen 
2009: 178-181). 
 
François Mitterrand höll ett tal i La Baule 1990 som tolkades som ett tecken på att 
Françafrique höll på att brytas ner (Hansen 2009: 182). I talet deklarerade den dåvarande 
socialistiska presidenten att Frankrike framöver bara skulle stötta de afrikanska stater som 
arbetade för mänskliga rättigheter och demokrati (Mitterrand 1990). Dock kom Mitterands 
presidenttid ändå att präglas av mycket kontakt mellan högt stående statsmän i de forna 
afrikanska kolonierna och Frankrike. Dessutom blev de politiska insatserna för demokrati 
kortvariga och biståndet har kritiserats för att vara lågt (Profant 2010: 50-52). Förutom att 
retoriken kring den fransk-afrikanska relationen ändrats, markerade också avskaffandet av 
den gemensamma valutazonen, som pressats fram från IMF, en ny riktning på relationen. 
Frankrike förlorade sitt inflytande som kreditgivare (Profant 2010: 52). 
 
Jaques Chiracs 12 år som president präglades av en våg av interventioner. Och när han avgick 
fanns fler franska trupper än någonsin på den afrikanska kontinenten i bland annat Tchad, 
Elfenbenskusten och Centralafrikanska republiken (Shin 2010: 77). Vad som var nytt var nu 
att insatserna inte bara var franska, utan multilaterala (Profant 2010: 53). Chirac hade en 
personlig koppling till de forna franska kolonierna och hade arbetat som tjänsteman under 
kriget i Algeriet i början av 1960-talet (Chafer 2005: 10). Han var drivande i att få upp frågan 
om den europeiska-afrikanska relationen på Europeiska unionens agenda, men trots detta 
bidrog Frankrike mindre än till exempel Storbritannien eller USA med medel åt de afrikanska 
länderna för att de skulle uppnå milleniemålen, under hans presidenttid (Cumming 2005: 
247). 
 
Under både Sarkozy och Hollande har Frankrike fortsatt att vara en stark spelare i Afrika 
söder om Sahara. Förutom det stöd som den fransk-afrikanska relationen ger åt Frankrikes 
identitet som stormakt, bor minst 240 000 franska medborgare på den afrikanska kontinenten, 
tre procent av Frankrikes export går till afrikanska stater och en fjärdedel av Frankrikes 
energiproduktion är beroende av uran från Niger. Under Hollande har Frankrike varit militärt 
intervenerande i bland annat Mali och Centralafrikanska republiken, i båda fallen med stort 
stöd från de berörda afrikanska staterna (Melly & Darracq 2013: 3). 
 
Alla presidenter sedan Mitterrand har någon gång lovat att bryta med Françafrique, men de 
har i praktiken reproducerat systemet. Leboeuf och Quénot-Suarez skriver i sin rapport om 
Frankrikes afrikapolitik under Hollande att Frankrikes afrikapolicy är som ett tankfartyg som 
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roterar mycket långsamt, vars självstyre är begränsat eftersom styrningen är påverkad både av 
den historia som varit och av de rådande, främst militära, åtaganden som Frankrike har på den 
afrikanska kontinenten (Leboeuf & Quénot-Suarez 2014: 2, 59).   
 

4.3 Nicolas Sarkozy och François Hollande på plats i Afrika 
 
Inför det franska presidentvalet år 2007 åkte den borgerliga partikonstellationens, Union pour 
un Mouvement Populaire, UMP:s ordförande Nicolas Sarkozy till Benin och förklarade att 
den utrikespolitik riktat mot de afrikanska länderna som han ämnade föra skulle innebära ett 
tydligt brott mot den politik som tidigare president Jaques Chirac fört. Han önskade avsluta 
La Françafrique. Under samma resa, men då i Mali, uttalade han sig om att kapitalflödet från 
Afrika består av mindre än två procent av Frankrikes totala ekonomi och att det ekonomiska 
beroendet därför knappast var signifikant. Uttalandet tolkades som att Sarkozy ville skapa en 
tydligare gräns i den fransk-afrikanska relationen och betonades ytterligare med bakgrund av 
den nya immigrationslag som röstats igenom på hans initiativ som gynnade invandrare med 
högre utbildning och missgynnade de med lägre (Thomas 2007).  
 
Väl vald till Frankrikes president höll Nicolas Sarkozy sitt första framförande med det nya 
ämbetet på den afrikanska kontinenten i Dakar, Senegal. Talet författades av Henri Guaino, 
presidentens rådgivare och talskrivare. Sarkozy är känd för att vara rakt på sak, och retoriken i 
talet i Dakar var inget undantag (Profant 2010: 55). I talet skildrades ett Afrika som ”inte trätt 
in tillräckligt i historien” och ”aldrig kastat sig mot framtiden” (Sarkozy 2007). Thomas 
Profant skriver att Sarkozys tal visar att Frankrike använder Afrika som ’Den Andre’ för att 
identifiera sig själva. Talet signalerade att Frankrike ville fortsätta ha inflytande i de forna 
kolonierna och enligt Profant är den främsta anledningen inte längre ekonomisk, eftersom 
Världsbanken, IMF och inte minst Kina har tagit över rollen som de med mest ekonomiskt 
inflytande i Afrika. I stället används den fransk-afrikanska relationen främst för att definiera 
Frankrike som världsmakt (Profant 2010: 56-57).  
 
Talet i Dakar 2007 föraledde en stor debatt. Flera antologier författades, bland annat 
L’Afrique répond à Sarkozy (Afrika svarar Sarkozy) (Gassama 2008). Doudou Diène, FN:s 
specialrapportör för att uppmärksamma frågor om rasism och rasdiskriminering mellan 2002-
2008, kritiserade Sarkozys tal framför FN:s generalförsamling i november 2007 och sade ”Att 
framför afrikanska intellektuella säga att de inte har trätt in tillräckligt i historien påminner 
om rasistiska texter från 16-, 17-, och 1800-talet.” (Bolopion 2007). Lingvist Zohra 
Bouchentouf-Siagh har i en narrativ analys av talet konstaterat att Sarkozy kopplar Afrika till 
ord som sönderrivet, svaghet, mystik och Frankrike till ord som förnuft, frihet och rättvisa 
(Bouchentouf-Siagh 2008: 62-81). Den före detta utbildningsministern i Senegal, Mamoussé 
Diagne, skriver att presidentens okunnighet inte ursäktar allt. Han menar att Sarkozy tar sig 
rätten att tala i Afrikas ställe i sitt tal och att han genom att lyfta exemplet med kolonialisten 
med det goda uppsåtet falsifierar Afrikas historia så att den tjänar hans syften (Diagne 2008: 
125-136). Tchadiska författaren Koulsy Lamkos inlägg i debatten ställer frågan om 
Frankrikes blick någonsin kommer sluta vara kolonialistisk och påpekar att Afrika kanske inte 
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har samma mål som Sarkozy målar upp i sitt tal, som han beskriver som en enda lång 
förolämpning (Lamko 2008: 203-222). Mwatha Musanji Nglasso, professor i lingvistik, 
skriver att Sarkozy behandlar sina senegalesiska värdar som barn och att det är otänkbart att 
den franske presidenten i någon annan del av världen skulle deklarera inte bara vilka problem 
värdarna har, utan också hur de bäst bör lösa dem, hur deras historia har varit och hur deras 
framtid kan komma att bli (Nglasso 2008: 297-340). 
 
Alla var dock inte negativt inställda till Nicolas Sarkozys tal. Sydafrikas president Thabo 
Mbeki hyllade talet och skrev i ett brev, som läckte till Le Monde: 
 

Vad du sade i Dakar, herr President, indikerar att vi är lyckligt lottade som 
kan räkna dig som en afrikansk medborgare, som en partner i den utdragna 
kampen om att åstadkomma en renässans för Afrika inom ramen för den 
europeiska renässansen och resten av världen.  

    (Mbeki i McGreal 2007) 
 
François Hollande, ordförande för franska socialistpartiet, blev vald till Frankrikes president 
2012. Medveten om kontroversen kring Sarkozys tal i Dakar, gjorde Hollande ett försök till 
att hålla ett tal med en helt annan ton när han för första gången var på plats i Afrika som 
fransk president. Han höll också sitt första tal i Dakar och enligt vissa var det för att markera 
mot Sarkozy. På plats anspelade han även på sin företrädares tal när han fick svara på 
journalisters frågor (Leboeuf & Quénot-Suarez 2014: 11). Hollande, som inte hade haft någon 
direkt personlig anknytning till något afrikanskt land, tog hjälp av panafrikanska specialister 
för att skriva sitt tal. Bland dem fanns till exempel Mamadou Diouf och Elikia Mboloka, 
varav den senare skrivit förordet till en av de antologier som släpptes som svar på Sarkozys 
tal (Duportail 2012). Francois Hollande har i sin politik och kontakt med de före detta 
kolonierna varit noggrann att uttrycka en vänskaplig ton och att konsultera experter på 
området innan han uttalar sig (Laboeuf & Quénot-Suarez 2014: 11). Yamina Benguigui, 
minister för frankofonin, uttalade sig i samband med Hollandes tal i Dakar om att det fanns ett 
behov att hitta nya ord och ett nytt språk för den fransk-afrikanska relationen, särskilt 
eftersom Sarkozy förödmjukat många med sitt tal 2007 (Kujanski 2012).  
 
Inget av Hollandes tal på den afrikanska kontinenten har blivit lika omdebatterat eller 
uppmärksammat som Sarkozys tal i Dakar 2007. Den senegalesiska dagstidningen Le 
Quotidien recenserade talet i Dakar 2012 och skrev att presidenten ”kom, talade och förförde” 
(Courrier International 2012). Någon som inte varit lika positiv är Rwandas utrikesminister 
Louise Mushikiwabo, som kritiserade Hollande efter att han hållit tal i Dakar 2014. Hon 
tyckte talet var klumpigt och att eftersom Afrikas framtid inte ska bestämmas i Paris är det 
inte lämpligt att Frankrikes statschef i sitt tal dikterar hur Afrikas framtid ska utspela sig. Hon 
sa då: ”När han sa ’jag har kommit till Dakar för att tala om för afrikaner… ‘; jag tycker inte 
det är normalt! Detta är 2014!” (Fall 2014). 
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5. Analys 
	  

	  
I detta avsnitt analyseras studiens primärmaterial utifrån Carla Willigs operationalisering av 
foucauldiansk diskursanalys i sex steg. 
 

5.1 Steg 1 – Diskursiva konstruktioner  
 
Detta steg handlar om hur det diskursiva objektet konstrueras språkligt. Jag kommer därför 
lyfta ett par talande citat och redogöra för vilka tecken som kunnat identifieras tillsammans 
med objektet. För att förstå hur ’Afrika’ konstrueras i förhållande till ’Frankrike’, har jag 
också inledningsvis analyserat hur Hollande talar om det franska. 
 
Vi ’Frankrike’ 
 

Det är ni som är Frankrike, det är ni som är Frankrike här och det är tack 
vare det Frankrike som finns här som Frankrike kan vara större utanför och 
innanför sina gränser.  

(Hollande 2014, Abidjan) 
 

’Frankrike’ skildras som en stormakt, som en betydande aktör som finns utanför sina egna 
gränser. I citatet syftar den franske presidenten på de fransmän som bor i Abidjan; de som 
arbetar med forskning, som lärare, på ambassaden eller för företag. Han menar att det är tack 
vare dem som den franskspråkiga gemenskapen växer och ’Frankrike’ kan skapa allierade i 
omvärlden. I samma stycke nämns även att ett franskt gymnasium ska öppna i Abidjan och att 
”elever kommer att få de bästa förutsättningarna för utbildning” (Hollande 2014, Abidjan). 
Han nämner också de franska företagens roll i att hjälpa till med infrastruktur. Tecken som 
utveckling, utbildning, teknologi, vård och intellekt kopplas till det franska. 
 
Hollande uttrycker vid flera tillfällen en stolthet över att vara fransman, och säger det då i 
samband med att i synnerhet forskare, läkare eller militärer nämns. Han säger att den franska 
forskningen bidrar till att ’Frankrike’ kan ha stort internationellt inflytande. Han tackar de 
som stannat i Guinea under ebola-epidemin, och säger att även om de inte har gjort någonting 
så är de på plats och det är bra.  
 

Jag vill först tacka er, inte bara för att ni är fransmän – vilket i sig är 
någonting och det är som förenar oss – men framför allt för att ni är 
fransmän i Guinea och för att ni bär fanan. Solidaritetens fana, brödraskapets 
fana och den höga ambitionens fana.  

(Hollande 2014, Guinea) 
 

I Bamako i Mali talar han om det varma välkomnandet han fått och säger att när malierna 
säger ”Tack Frankrike” är det inte till honom de riktar sig, utan till det franska folket. Han 
beskriver hur han blev hälsad som en befriare, men att det inte var riktat åt honom personligen 
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utan åt de fransmän han representerar. Han använder starkt känsloladdade ord som älskat när 
han talar om ’Frankrike’ och ger också en bild av ’Frankrike’ som en aktiv aktör: 
 

Frankrike är älskat. Och varje gång som jag konstaterar det, drar jag också 
lärdom av det. Fransmän måste älska Frankrike lika mycket som andra 
älskar Frankrike. Här i den franskspråkiga regionen är vi ansedda, välkomna 
och önskade. Inte för vad vi kan erbjuda som hjälp, den tiden är över, utan 
för att vi visar framfötterna när det kommer till handlingskraft och ambition.  
 

(Hollande 2014, Dakar) 
 

Att vara fransman associeras med den europeiska erfarenheten av fred. Här konstrueras 
identiteten i motsats till ’Afrika’, som skildras som krigshärjat. I talet i Dakar 2012 beskrivs 
ett Europa som förstår värdet av fred och som kan backa ’Afrika’, men inte kämpa i hennes 
ställe. Att vara fransk kopplas samman med en välvillighet att hjälpa ’Afrika’ i multilaterala 
institutioner. Här kan vi alltså se att den franska identiteten kopplas samman med att sträcka 
en hand åt ’Afrika’, att vilja hjälpa till. Fransmän skildras som handlingskraftiga och ’Afrika’ 
förväntas tycka det är önskvärt att Frankrike är det.     
 
Ni ’Afrika’ 
 
Det kanske tydligaste som går att utröna ur talen är skildringen av ’Afrika’ som enhetligt. 
Även om olika länder nämns och deras invånare benämns efter länderna (burkinier, malier 
eller senegaleser till exempel) så ges de även identiteten afrikaner. Att rikta sig till malier är 
att rikta sig till afrikaner: ”Idag, maliska vänner, afrikanska vänner” (…) (Bamako 2012). Inte 
i något av talen talar den franska presidenten enbart om landet han befinner sig i, utan talar 
också generellt om hela den afrikanska kontinenten. I Conakry säger Hollande att 
Elfenbenskusten är ”ett exempel för många andra afrikanska länder som känner till samma 
kaos” och skapar på så sätt ett ‘Ni Afrika’ där kaos är något gemensamt kännetecknande för 
de som tillhör kategorin. 
 
”Afrikas framtid ska byggas genom att stärka afrikaners kapacitet att själva hantera afrikanska 
kriser” (Dakar 2012). Hollande nämner ofta ’Afrikas’ potential, en potential som kan göra 
kontinenten framgångsrik i framtiden. Något som också lyfts är behovet av att ge ’Afrika’ åt 
afrikanerna, vilket är en skildring som krockar med skildringen om ’Afrika’ som behöver 
Frankrikes assistans. Tidsmässigt skildras ’Afrika’ som en historisk viktig plats och en plats 
som kommer vara viktig i framtiden. Men för att kunna växa nämns det att utomstående 
insatser inte bara behövs, utan förväntas från ’Afrikas’ håll. ’Afrika’ konstrueras också i 
opposition mot den franska handlingskraftigheten som i väntan på hjälp: 
 

Afrika är framtidens kontinent, det är alla eniga om. Men Afrika förväntar 
sig inte bara bistånd. Afrika förväntar sig investeringar, entreprenörer och 
teknologi. Afrika bär på många talanger, många unga som är ivriga att delta i 
globaliseringen. 

(Hollande 2014, Dakar)  
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I stående citat kan även utläsas att den framtid som ’Afrika’ kommer att få uppleva är en 
framtid som Frankrike redan befinner sig i, eftersom just investeringar, entreprenörer och 
teknologi är något som Hollande ofta nämner när han talar om Frankrikes styrkor. Här skapas 
ett ’Ni Afrika’, som ska få, i opposition mot ett ’Vi Frankrike’, som ska ge. ’Afrika’ förväntar 
sig hjälp och välkomnar den entusiastiskt. Hollande nämner i flera tal det varma välkomnande 
han fått av befolkningen i landet, att han blivit mottagen som en befriare och med värme: 
 

Mottagandet som jag fick i Conakry var exceptionellt. Det var som om de ville 
gottgöra för all tid som gått (sedan förra presidentbesöket egen anm.), som om 
de väntat i 15 år vid flygplatsen, men emellertid fanns där många unga som sa 
’Leve Frankrike!’ (…) 

(Hollande 2014, Guinea) 
 
Francois Hollande nämner i flera av sina tal att ’Afrika’ är mänsklighetens vagga, att ”det 
mänskliga äventyret började här i Afrika, för sju miljoner år sedan” (Hollande 2014, Guinea). 
Att lägga vikt vid den historia som utspelade sig i ’Afrika’ för sju miljoner år sedan är att 
välja bort en diskurs där en mer nutida historia accentueras.  
 

Jag har en djup övertygelse: om Afrika, mänsklighetens vagga, lyckas med att 
blåsa liv i demokratin, överallt och för alla, om hon lyckas besegra 
ojämlikheterna, kommer hon att bli kontinenten på vilken planetens framtid 
utspelar sig.  
 

(Hollande 2012, Dakar) 
 
Att låta ’Afrika’ konstrueras som någonting som är dåtid eller framtid, men inte nutid, är att 
skapa en bild av stillastående. Dessutom skildras ett enhetligt ’Afrika’ där det saknas 
demokrati, där demokrati måste skapas eller kommer utifrån. I den här diskursen är Afrika 
identitetens nodalpunkt. De tecken som knyts till nodalpunkten är bland andra mänsklighetens 
vagga, tacksamhet, framtid, ovisshet, behov, potential, stillastående.       
 
Vi franskspråkiga 
 

Att tala franska är ett sätt att tänka, ett sätt att se på världen. Det är ett 
frihetsbudskap. Det var på franska som revolutionärerna 1789 förkunnade 
och skrev Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter. (…) 
Det var på franska som de afrikanska frihetskämparna uttryckte sig, de som 
vägrade se folket lida och förslavas. 

(Hollande 2012, Kinshasa)   
 

François Hollande skildrar det franska språket som något som är mer än ett språk. I ovan citat 
talas det om franskan som något med inneboende värden, ett språk som används som ett 
instrument för frihet. Hollande jämför den franska revolutionen med kampen för 
självständighet från den franska kolonialmakten i Afrika. Han skildrar händelserna som om de 
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vore av samma natur och använde franskan och den syn på världen franskan bidrar till på 
samma instrumentella sätt.  
 
Exempel på skildringar som får stå i skymundan vid en syn på det franska språket som något 
med inneboende kraft är den där franskan betraktas som en rest av kolonialtiden och den 
språkpolitik Frankrike då förde. I talen från sina besök i de forna franska kolonierna lyfter 
Hollande fram de som drivit fram självständigheten för de västafrikanska staterna. En av dem 
är den senegalesiske politikern och poeten som suttit i franska akademin och även var 
Senegals förste president.  
 

’Det franska språket…’, sade Léopold Sedar Senghor, ’… detta fantastiska 
verktyg som hittades i spillrorna av det koloniala styret’. Det är detta som är 
den franskspråkiga identiteten. 

(Hollande 2012, Kinshasa) 
 

I citatet Hollande har valt kopplas franskan ihop med kolonialstyret, men som en positiv 
konsekvens av detta. Sättet citatet används på får tolkas som att han anser det vara en kärnfull 
definition på den franskspråkiga identiteten. Här skapas en identitet och ett ’Vi’ som bygger 
på det språk som delas. Det talas explicit och gång på gång om en franskspråkig identitet, om 
ett språk som inte ägs av någon utan alla har fått ärva. I Kinshasa 2012 uttrycker Hollande att 
”franskan är ett afrikanskt språk” och att ”franskan jagar inga andra språk”. Genom att belysa 
språket som gemensamt, undgår franskan skildras som ett språk som från början kommer från 
Frankrike och tagit sig till andra delar av världen genom bland annat koloniseringen. 
 
I den här diskursen kan vi se att franskspråkig är identitetens nodalpunkt. De tecken som 
knyts till att vara franskspråkig är förespråkare för frihet, demokrati, fred, humanism. 
Mänskliga rättigheter. Framtid.  
 

5.2 Steg 2 – Diskurser 
 
Av diskussionen i föregående steg framträder flera diskurser. I detta steg kommer de diskurser 
som är relevanta för det postkoloniala perspektivet nämnas och förklaras kort. Det handlar 
således om vilka diskurser som rör objektet ’Afrika’ i den studerade diskursordningen. 
Relationen mellan dessa tre diskurser är främst att de strider mot varandra. I synnerhet den 
sistnämnda krockar med de två förstnämnda. De två första diskurserna går bitvis in i varandra, 
särskilt med tanke på att vän-diskursen beskrivs bygga på gemensamma värden, som också 
skildras som specifikt franska värden.  
 
’Afrika’ som elev 
 
I den här diskursen talas det om behovet av att hjälpa ’Afrika’, att stötta kontinenten i 
multilaterala institutioner, att skicka dit franska företag eller att bygga skolor till exempel. I 
den här diskursen är plikt viktigt, och Hollande talar flera gånger om att betala tillbaka på den 
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skuld som finns sedan de forna kolonierna bidrog med soldater under världskrigen på 1900-
talet. Handlingen att delta vid Frankrikes sida under krigen beskrivs som att ”afrikanskt blod 
utgöts för världens frihet” (Hollande 2012, Dakar) och innebär att välja bort en skildring om 
den upplevda icke-frihet som fanns i kolonierna innan avkoloniseringen. Att Frankrike 
befriades från den tyska ockupationen likställs alltså med att hela världen frigjordes. Förutom 
plikten, finns här också en retorik där Hollande uttrycker en stolthet över ’Afrika’ och att han 
har förtroende för att det kommer att gå bra för ’Afrika’, men det framgår också tydligt att 
denna framgång kommer att uppnås genom hjälp utifrån. Man kan likna diskursen vid att 
’Frankrike’ fungerar som förebild och ’Afrika’ som protegé och jag har därför valt att kalla 
den Afrika som elev.  
 
’Afrika’ som vän 
 
I den här diskursen konstrueras ’Afrika’ som en vän. Den franskspråkiga gemenskapen spelar 
en viktig roll som markör för att visa att relationen är unik och speciell. Här skildras 
gemensamma erfarenheter, gemensamma strävanden och gemensamma värden. Här finns 
referenser till Léopold Sédar Senghor och Albert Camus (Hans citat om att ”det bara finns ett 
hemland: det franska språket” används flera gånger) för att påvisa att det finns en historisk 
och kulturell samhörighet. I den här diskursen delar ’Frankrike’ och ’Afrika’ ett ’Vi’, som 
skapas i opposition mot dem som inte är del av den franskspråkiga gemenskapen, vilket detta 
citat om det franska språket illustrerar: ”Det är ert språk. Det är vårt språk. Vi har det 
gemensamt. Låt oss sprida det, låt oss bära det och låt oss göra så att de som talar det har fler 
möjligheter än andra” (Hollande 2012, Dakar). Vän-relationen belyser det positiva i den 
historia som delas, och nämner inte de negativa delarna. Denna diskurs kan också kopplas till 
Françafrique och de ömsesidiga privilegier som finns i den fransk-afrikanska relationen, både 
från Frankrike och från de afrikanska staternas sida. I denna diskurs tar alltså det outtalade en 
framstående plats och att kolonialismens destruktiva konsekvenser inte skildras på ett tydligt 
och explicit sätt. 
 
’Afrika’ som jämlike 
 
Den här diskursen är allra tydligast i det första talet Hollande höll på den afrikanska 
kontinenten, i Dakar 2012, där han till exempel uttryckte ”Jag har inte kommit hit till Dakar 
för att visa upp ett exempel eller för att införa en modell, inte heller för att ge er en lektion”. 
Detta är särskilt intressant, eftersom talet äger stort symboliskt värde som markör för den 
politik han önskar föra och dessutom skrevs talet med hjälp av de som kritiserat Sarkozys tal i 
Dakar 2007. I den här diskursen beskrivs ’Afrika’ som något skilt från ’Frankrike’ och som 
inte behöver den senares hjälp. Här betonas ’Afrikas’ rätt till att själva bestämma och han 
talar om att ’Afrika’ själva tagit sitt öde i sina händer och är på frammarsch. Till skillnad från 
de två andra diskurserna framställs den fransk-afrikanska relationen inte som unik eller 
speciellt vänskaplig, och primärt de negativa delarna ur den gemensamma historien lyfts. I 
den här diskursen lyfts också de enskilda afrikanska staterna, på bekostnad av den 
sammanslagna skildringen av ’Afrika’. 
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5.3 Steg 3 – Handlingsorientering 
 
I det här steget analyseras vilket syfte konstruktionen av ’Afrika’ i de olika diskurserna tjänar. 
Vilka fördelar finns det för ’Frankrike’, representerat av François Hollande, att konstruera 
’Afrika’ på olika sätt beroende på vilken diskurs det handlar om? 
 
Att konstruera ’Afrika’ som en elev innebär att det är ’Frankrike’ som formulerar målet för 
’Afrika’. Framställningen skapar en ojämlik relation där ’Afrika’ är i beroendeställning och i 
behov av ’Frankrikes’ bekräftelse. För ’Frankrike’ kan den här diskursen tjäna syftet att 
bekräfta identiteten som stormakt, som en framstående aktör med betydande inflytande, vars 
deltagande i och påverkan på ’Afrikas’ utveckling är vital.  Diskursen innehåller element av 
att ’Frankrike’ har ett vetande, som skildringen av ’Afrika’ saknar och är i behov av. 
 
Att konstruera ’Afrika’ som en speciell vän är att fylla den diskurs som kolonialismen har 
skapat med ett nytt och positivt innehåll. Den gemenskap som förut berodde på att de var del 
av samma rike har nu ersatts av en gemenskap som har en grund i gemensamma värden och 
samma kultur. I den diskurs skildras det franska språket en positiv rest från kolonialtiden och 
omöjliggör då skildringen av språket i någon typ av förtryckande position. Den här diskursen 
tar också plats på bekostnad av en diskurs som är mer apologetisk för kolonialtiden.   
 
Att konstruera ’Afrika’ som en jämlike är att ge ’Afrika’ samma villkor som sig själva att 
bestämma och formulera mål. I den här diskursen betonas att de forna kolonierna ska handla 
för att tjäna sina egna intressen och till exempel kräva transparens från de franska företag som 
finns i länderna. I denna diskurs finns alltså ett erkännande av att relationen inte varit jämlik 
sedan 1960-talet och staternas självständighet. Det ’Frankrike’ kan tjäna på denna diskurs är 
att inte vara ansvariga att till exempel intervenera vid konflikter i de forna kolonierna, 
eftersom en sådan handling skulle tyda på att relationen inte är neutral.  
    

5.4 Steg 4 – Positioneringar 
 
Beroende på hur ’Afrika’ konstrueras kan olika subjektspositioner intas av de som befinner 
sig i diskursen, i detta fall ’Frankrike’ och ’Afrika’. Det är vad detta steg i analysen tittar 
närmare på. 
 
Att uttrycka sig termer av slaget ”Afrika förväntar sig”, ”Er utmaning är” eller ”Ni ska inte 
vara rädda för” (Hollande 2012, Dakar) gör att ’Frankrike’, representerat av François 
Hollande, intar en subjektsposition som kan berätta för ’Afrika’ om dem själva. Det är 
skildringar som visar på en nästan allvetande position, där Hollande inte bara uttrycker sin 
kunskap om vad ’Afrika’ behöver, utan också hur ’Afrika’ känner. ’Afrika’, å sin sida, intar 
en position där det saknas ett antagande om att den kunskapen redan finns. Det är en position 
som är i beroendeställning till ’Frankrike’, som kan lära dem om något så fundamentalt som 
om deras konkreta behov eller rädslor. ’Afrikas’ position innebär att vara objekt för 
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’Frankrikes’ handlingar och önskemål och har därmed en utgångspunkt som inte innebär att 
vara en fri aktör, vars autonomi och suveränitet respekteras.  
 
Utifrån dessa subjektspositioner, som kan sägas tillhöra den övergripande ’Afrika’-som-elev-
diskursen, skildras både ’Frankrike’ och ’Afrika’ som aktörer med vissa rätt- och 
skyldigheter. ’Frankrikes’ position innebär en skyldighet att upplysa ’Afrika’ eller att 
undervisa ’Afrika’. Denna skyldighet, eller skuld, nämns explicit flera gånger i Hollandes tal 
och kopplas till hur soldater skickades från Frankrikes kolonier för att hjälpa Frankrike ”bli 
vilka de är idag” (Hollande 2014, Dakar). För ’Frankrikes’ subjektsposition finns också 
rättigheten att få kliva in på ’Afrikas’ mark och få upplysa dem. Om vi åter igen ska koppla 
till lärare-elev-metaforen finns det från ’Afrikas’ subjektsposition en skyldighet att respektera 
sin lärare. ’Frankrike’ besitter en kunskap som ’Afrika’ inte gör och enligt det foucauldianska 
maktbegreppet, där kunskap och makt är nära sammankopplat, innebär det en ojämlik 
maktbalans i relationen. ’Afrikas’ rättighet blir att utkräva ansvar från ’Frankrike’, att 
förutsätta att ’Frankrike’ ställer upp vid kriser eller bistår med assistans på andra sätt. 
 
I den diskurs där ’Afrika’ skildras som en vän innebär det subjektspositioner som inte är helt 
fria agenter. Både ’Frankrike’ och ’Afrika’ har positionen vännen. Att vara vänner och att 
dela erfarenheter och värden innebär också att alla handlingar inte är accepterade. Från de 
subjektspositioner som finns i vän-diskursen finns skyldigheter att ställa upp för varandra och 
behandla varandra annorlunda från dem man inte anser vara ens vänner. Bland de rättigheter 
som finns för subjektspositionerna i vän-diskursen, som skiljer sig från elev-diskursen, är att 
ha rätt till ömsesidighet. I en vänskaplig relation finns både rättigheter och skyldigheter i både 
’Frankrike’ och ’Afrikas’ subjektspositioner, och positionerna innebär att ömsesidig hänsyn 
bör tas till den andre, vilket begränsar handlingsfriheten.  
 
I jämlike-diskursen är subjektspositionerna mindre begränsade än i de två tidigare. Som 
jämlike finns rättigheten att kräva att bli behandlad på samma sätt som andra behandlas. 
Skyldigheten är att inte kräva några privilegier ur relationen, eller att bli särbehandlad. I den 
här diskursen är ’Frankrike’ och ’Afrika’ skildrade som fria agenter, och rationella sådana. I 
denna diskurs finns antagandet om subjekt som kan ta sina egna beslut, alltså har tillräcklig 
kunskap, och gör det utifrån sina egna intressen och utan inblandning från andra.  
    

5.5 Steg 5 – Praktiska handlingsmöjligheter 
 
Detta steg är kopplat till de två föregående stegen och handlar om vilka handlingar, mer 
konkret än tidigare, som är legitima inom en viss diskurs för objekten. Jag kommer även 
diskutera vilka handlingar som omöjliggörs. 
 
Elev-diskursen accepterar handlingar där ’Frankrike’ tar en positionen som lärare. Här 
legitimeras att ’Frankrike’ handlar med syftet att lära ’Afrika’ någonting. Eftersom 
’Frankrike’ har rätten att formulera målen för ’Afrika’, kan också ’Frankrike’ säga och handla 
utifrån att de vet vad ’Afrika’ vill, till exempel ta del av globaliseringen, att ’Frankrike’ 
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investerar i dem eller skickar dit sina entreprenörer. I diskursen finns ett antagande om att 
’Afrika’ är utan inflytande, och behöver ’Frankrikes’ kunskap. Detta innebär att handlingar 
där ’Afrika’ ber om hjälp legitimeras. För ’Afrika’ är det även accepterat att vara tacksam och 
respektfull gentemot ’Frankrike’, vilket omöjliggör handlingar av opposition, att vägra ta 
emot hjälp eller kräva att få formulera sina egna mål.   
 
I vän-diskursen är det en legitim handling att ge varandra speciella fördelar. I vän-diskursen 
är det alltså legitimt att hålla varandra om ryggen i till exempel multilaterala sammanhang, 
eller att ta hänsyn till den andres intressen vid handel eller liknande. Att vara vänner innebär 
att man inte kan vara fiender. I en diskurs där ’Afrika’ konstrueras som en vän omöjliggörs 
handlingar av antagonism gentemot ’Frankrike’. När positiva aspekter av relationen får mest 
vikt, läggs mindre vikt på de negativa delarna som relationen kan innehålla. Det blir alltså inte 
legitimt att agera mot varandras intressen. ’Frankrike’ måste ta hänsyn till ’Afrika’ och vice 
versa, vilket innebär att friheten i handlingsutrymmet och självständigheten begränsas för 
båda parter. I vän-diskursen omöjliggörs också en skuldbeläggning av ’Frankrike’ och ett 
krav på att Frankrike på något sätt ska betala tillbaka på den skulden. I denna diskurs finns 
inte utrymme för att tala om kolonialismen och de mörka sidor den innehöll, vilket är något 
François Hollande aldrig explicit och tydligt talar om under sina tal. I stället används 
abstrakta omskrivningar som ”Historian som vi delar är vacker, den är rebellisk, den är grym” 
(Hollande 2012, Dakar), som står i bjärt kontrast mot Sarkozys beskrivning av de franska 
kolonialisterna i sitt tal i Dakar 2007.  
 
För vän-diskursen är franskan central, eftersom den skildras som bärare av de gemensamma, 
och universella, värdena. Hollande säger att ”franskan är ett afrikanskt språk” (Hollande 
2012, Kinshasa) och detta innebär att handlingen att främja franskan i de afrikanska staterna, 
och till exempel låta utbildningsväsende finnas på franska i dessa stater, legitimeras. På så sätt 
omöjliggörs en diskurs där de andra språk som finns i de afrikanska staterna får ta platsen som 
det främsta språket. Franska språket skildras som det bästa språket och Hollande säger i 
Dakar 2014 att ”Varje gång man talar franska, talar man det universella språket”.  
 
Jämlike-diskursen legitimerar handlingar där man inte tar hänsyn till varandra. Här 
legitimeras att ’Frankrike’ inte ställer upp militärt när det uppstår konflikter någon av de forna 
franska kolonierna. Eftersom diskursen inte utgår från att det finns ett unikt band i relationen, 
accepteras handlingar där ’Afrika’ tar avstånd från ’Frankrike’, och kanske till och med 
handlar i motsats mot ’Frankrikes’ önskningar. Här möjliggörs alltså opposition och 
handlingar där ’Frankrike’ tar en roll som innebär att främja det franska, med argumentet att 
det är någonting unikt och storartat som delas, omöjliggörs.  
 

5.6 Steg 6 – Subjektivitet 
 
Detta steg är mest spekulativt och kommer därför inte tilldelas lika mycket utrymme i 
analysen som de tidigare stegen. Här analyseras vad som kan kännas, tänkas och upplevas 
utifrån subjektspositionerna som erbjuds i de olika diskurserna. Det handlar alltså inte om vad 



	   25	  

som de facto känns, tänks eller upplevs eftersom ett sådant utlåtande skulle falla utanför 
studiens socialkonstruktivistiska ansats.  
 
I elevdiskursen finns en skuld från kolonialtiden, som hanteras genom en uttryckt vilja att 
betala tillbaka. Det som kan upplevas av ’Frankrike’ är alltså en känsla av ansvar, att ha en 
skyldighet att hjälpa ’Afrika’. På detta sätt kan ’Frankrike’ uppleva sin egen roll i relationen 
som mycket viktig, rentav avgörande för ’Afrikas’ utveckling. ’Afrika’, å sin sida, skildras 
som ett tacksamt objekt och det finns med andra ord utrymme för tacksamhet och aktning 
inom elev-diskursen. 
 
Inom vän-diskursen är känslan av skuld inte lika påtaglig, här finns istället en stolthet över 
vad som skildras som den gemensamma kulturen och de starka banden. Här finns känslan av 
att det är ett privilegium att vara ”fransk världsmedborgare” (Hollande 2014, Guinea). I den 
här diskursen finns ett ’Afrika’ som kan uppleva att det är behäftat med en viss status att vara 
del av den franska världen.     
 
I jämlike-diskursen finns det inte en känsla av ansvar och inte heller av stolthet. Här är en 
känsla av respekt rådande, och det saknas en upplevelse av ett behov att beblanda sig med den 
andra partens angelägenheter. I denna diskurs är tydlighet och transparens viktigt, vilket 
innebär att förutsägbarhet kan erfaras och ett förtroende för att ’Afrika’ kan ansvara för sig 
själv.     
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6. Avslutande diskussion och slutsats  
 
I detta avsnitt ges ett sammanfattande svar på studiens inledande fråga ”Hur konstrueras 
’Afrika’ i de tal François Hollande hållit i Väst- och Centralafrika under sitt 
presidentämbete?”. Därefter följer en kort diskussion och förslag på vidare forskning.   
 
Analysen av François Hollandes tal i Dakar, Abidjan, Conakry, Kinshasa och Bamako under 
åren 2012-2014 visar att det råder en diskursiv kamp om hur ’Afrika’ ska konstrueras och 
förstås. De tre mest framträdande diskursiva konstruktionerna av ’Afrika’ som funnits, med 
hjälp av det postkoloniala perspektivet och en förförståelse för den bakomliggande kontexten, 
är ’Afrika’ konstruerat som elev, vän eller jämlike. Dessa tre konstruktioner bär med sig olika 
möjlig- och omöjliggöranden och gränser för vilka handlingar som accepteras som legitima. 
 
De olika diskurserna tjänar olika syften för ’Frankrike’, representerat av François Hollande. I 
linje med vad Thomas Profant (2010) och Gordon Cumming (2005) konstaterat i tidigare 
studier av Frankrike innan Hollande, och som tidigare nämnts, innebär en diskurs där ’Afrika’ 
konstrueras som elev att Frankrike kan hålla kvar vid sin identitet som stormakt med 
spridandet av det franska universella uppdraget som främsta verktyg. Denna franska 
universalism går också igen i diskursen där ’Afrika’ konstrueras som en vän. I den här 
diskursen skapas ett ’Vi’, där de franska värdena, som visserligen beskrivs som just franska 
värden med ursprung i den franska republiken, också är ’Afrikas’ arv. I denna diskurs tar den 
positiva skildringen av den gemensamma historien ljuset från en mer problematiserande och 
ursäktande. Jämlike-diskursen innebär att Frankrike gör avkall på sin position som stormakt 
och synen på sin kultur som överlägsen och innebär att låta ’Afrika’ formulera sina egna mål. 
Här finns även en skildring av den fransk-afrikanska relationen som ojämlik, historiskt sett, 
och en uttryckt vilja att förnya karaktären på relationen.   
 
Nicolas Sarkozys tal i Dakar 2007 innehöll en lång och målande beskrivning av kolonialtiden, 
vilket skiljer sig markant från Hollandes retorik där kolonialtiden omnämns vid ytterst få 
tillfällen i de tal jag studerat och då i abstrakta termer. Det ligger utanför studiens syfte att 
göra en komparation av de två presidenternas tal, men enbart sett till Sarkozys tal i Dakar 
2007 är det tydligt att Hollande inte bara väljer andra skildringar, utan också väljer bort 
skildringar. En sådan komparativ studie får bli mitt avslutande förslag på vidare forskning, 
tillsammans med förslaget att studera det franska språkets roll i de forna kolonierna och inte 
minst analysera hur ’Frankrike’ konstrueras diskursivt i till exempel Senegal.    
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