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La langue,  l’identité nationale et la mondialisation 

Une analyse comparative de la France et du Groenland  

Résumé 

La mondialisation se trouve partout. Aussi bien au Groenland qu’en France. Elle affecte notre 

mode de vie et nous sommes obligés de nous en occuper. La mondialisation permet tous les 

pays d’être visibles sur la scène internationale quel que soit le contexte historique. Le travail 

présent traite la cohésion entre la langue et l’identité nationale au temps de la mondialisation 

où la langue anglaise a eu une position prédominante. L’objectif de l’analyse est de traquer, 

dans leurs langues et dans leur relation avec leurs langues, la connaissance de soi des Français 

et des Groenlandais et puis sous cet aspect de discuter comment ces deux pays sont 

positionnés face à la mondialisation culturelle. 

Par rapport à la langue groenlandaise, la langue française est privilégiée d’une longue histoire 

prestigieuse et continue et les Français ont recueilli les fruits. Aujourd’hui partiellement grâce 

à une pratique politique de langue très consciente, le français possède une position forte tant à 

l’intérieur de l’hexagone qu’à l’extérieur. Les Groenlandais ont également une langue qu’ils 

possèdent depuis des siècles et qui conserve la conception du monde groenlandaise mais ils ne 

partagent pas l’histoire glorieuse des Français. Par contre, ils ont été colonisés et mis sous la 

direction danoise. Dès lors, ils ont vécu de nombreux changements de politique y compris la 

politique de langue. La connaissance de soi des Groenlandais est alors influée par la présence 

danoise au Groenland.  

Au fil de l’analyse, il devient de plus en plus clair que grâce à son rôle de porteur des idées de 

l’époque des lumières et des valeurs de la Révolution, la langue française est devenue un 

élément très important de l’identité nationale française. C’est comme si on prête ces idées et 

valeurs à la langue elle-même. Au Groenland, la langue est surtout vue comme porteur d’un 

patrimoine culturel très ancien et, à cause de sa singularité, aussi très précieux. Cherchant à 

préserver cette culture au temps de la mondialisation, les Groenlandais se sont engagés dans 

une collaboration inuite qui leur donne la possibilité d’avoir sa propre voix sur la scène 

mondiale. Défenseur de la diversité linguistique et culturelle, la France s’est également 

engagée dans une collaboration internationale, la Francophonie. Le chapitre traitant le projet 

francophone relève que le status international de la langue française constitue un élément trés 
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important de l’identité française et qu’elle, dans ce temps de la mondialisation, souffre de 

l’affaiblissement de la langue française sur la scène mondiale causé par la popularité de la 

langue anglaise. 

 À la question comment les deux pays sont positionnés face à la mondialisation culturelle, ce 

travail conclut que le défi de la France est de s’adapter à la situation actuelle où son ‘poids’ 

sur la scène mondiale n’est pas si importante que d’ailleurs. Dans le cas du Groenland, la 

situation ne donne pas l’occasion d’une inquiétude particulaire, considérant que, ces dernières 

années, le pays est devenu de plus en plus conscient de ses racines ainsi que c’est une société 

habituée à des influences étrangères. Finalement, l’identité nationale de ces deux pays se 

caractérise par  la capacité de se renouveler quand les circonstances le demandent.  
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Forord 

Jeg kan forestille mig, at det vækker undren, at jeg lidt utraditionelt har valgt at sammenligne 

to så forskellige lande, der som sådan intet har med hinanden at gøre - udover at de begge 

befinder sig i globaliseringens tidsalder. Foruden de faglige begrundelser, der vil komme til 

udtryk i indledningen, så foreligger der nogle personlige, som jeg mener, er værd at nævne. At 

valget falder på Frankrig er ganske naturligt, da det hører til mit fagområde, hvorimod valget 

af Grønland kræver lidt forklaring, og her må jeg nok bekende kulør: jeg kommer selv fra 

Færøerne, som jo også ligger ret afsondret fra omverdenen. Muligvis som konsekvens af den 

tætte danske forbindelse er en af vores vigtigste identitetsmarkører netop det færøske sprog, 

som vi er meget stolte af at have bevaret. Derfor har det undret mig, at det virkelig er muligt at 

møde en grønlænder, der ikke kan grønlandsk til trods for, at han har boet stort set hele sit liv i 

Grønland. For at møde en franskmand, der har boet størstedelen af sit liv i Frankrig, men 

alligevel ikke kan tale det franske sprog, er utænkeligt. Så selv om specialet ikke har indtaget 

denne vinkel, så var det denne tankegang, der dannede afsættet for opgaven. 
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1. Indledning 

1.1. Motivation 

Vi lever i globaliseringens tidsalder, og takket være informationsteknologien har tid og rum 

fået en helt ny betydning. Engelsk er vor tids lingua franca, og på grund af globaliseringen har 

det indtaget en dominerende plads både i vores hverdag og i vores professionelle liv. Desuden 

bombarderes vi med amerikanske kulturprodukter såsom R&B, SkyNews og McDonald’s, og 

vi oplever, at der foregår en standardisering af alverdens kulturer. I takt med denne stigende 

globalisering og den store fremmede påvirkning af vores kultur, synes interessen for den 

lokale kultur og kulturelle identitet at stige tilsvarende. Det er som om, disse to tendenser går 

hånd i hånd. 

I denne komplekse globaliserings lys er det især samspillet mellem sprog og identitet, der 

interesser mig. Derfor mener jeg, at det vil være interessant at analysere to vidt forskellige 

landes måde at håndtere fremmed indflydelse på – især den engelske/amerikanske indflydelse. 

Mit valg falder på Frankrig og Grønland.  

Frankrig, fordi landet både har og har haft en høj status i Europa såvel som ude i verden. Det 

er et land, der har sat sine pejlemærker i verdenshistorien. Et land, hvis begivenheder har 

påvirket hele verden. Frankrig var Europas første nationalstat, og det er tydeligt, at sproget har 

spillet en central rolle i dens tilblivelse. Fransk har længe været et verdenssprog. I en lang 

periode var fransk det ypperste sprog blandt den europæiske adel og blev i det hele taget anset 

som de fines sprog. I dag bliver fransk i al almindelighed betragtet som et smukt, romantisk 

og melodiøst sprog.     

Grønland, fordi det grønlandske folk er et oprindeligt folk, der langt op i tiden har levet 

isoleret og langt ude i periferien af verdenshistorien. I 1721 blev Grønland koloniseret af 

Danmark, og sådan var situationen, indtil Danmark fik den nye grundlov i 1953. Det betød for 

Grønland, at landet skiftede status fra at være en koloni til at blive en ligeberettiget del af 

Danmark, og i 1979 trådte den grønlandske hjemmestyrelov i kraft, hvor der står, at 

grønlandsk er hovedsproget i Grønland, men at dansk er landets første fremmedsprog. Dog 

kan begge sprog bruges som officielt sprog i Grønland (Lennert 2001: 54-57). 
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1.2. Problemformulering 

Med udgangspunkt i forståelsen af, at sproget er en identitetsskabende faktor, vil jeg 

undersøge, hvordan to vidt forskellige lande forholder sig til den kulturelle globalisering: 

o Frankrig skal repræsentere en flere århundreder gammel nationalstat med et 

protektionistisk syn på sproget. 

 

o Grønland skal repræsentere en forhenværende koloni, som ikke har nået national 

selvstændighed. Landet skal derfor ikke kun forholde sig til globaliseringen, men også i høj 

grad til den danske tilstedeværelse i landet – sprogligt og kulturelt. 

Herunder vil jeg fokusere på, hvordan disse to folks selvforståelse kommer til udtryk i deres 

sprog og i deres forhold til deres sprog. 

1.3. Metode 

Specialet er en komparativ analyse af Grønland og Frankrig, og dette vil sætte sit præg på 

specialets opbygning. Vedrørende hvert emne vil der være ét afsnit om Frankrig, ét om 

Grønland og så en afsluttende diskussion, hvor jeg sammenligner landene og inddrager 

teoretiske synspunkter. Årsagen til at jeg vælger at behandle Frankrig og Grønland hver for 

sig i løbet af specialet er, at disse lande er så grundlæggende forskellige, at jeg har svært ved 

at se andre muligheder. Desuden mener jeg, at denne opbygning i særlig grad synliggør 

forskellene mellem de to lande. Alternativet ville være at lade temaerne være det styrende 

element i opbygningen, men det mener jeg ville gå ud over det overordnede overblik over 

opgavens problematik. Jeg begynder opgaven med et historisk rids af den sproglige udvikling 

i de to lande. I disse afsnit er der fokus på selve sproget, litteraturen og folket. Når jeg derefter 

behandler sprogpolitikken, kommer jeg især ind på forholdet mellem stat og sprog, 

samfundsforhold og sproget som politisk redskab. Som en glidende overgang til analysen 

vælger jeg at analysere to pjecer, som skal skabe grobund for den videre analyse. Analysen af 

pjecerne illustrerer, hvor vidt forskellig den sproglige situation er i de to lande. Det ene sprog 

har spredt sig til hele verden, og det andet kæmper om sin plads i sit hjemland. Dette må den 

videre analyse tage højde for, og derfor vil der være en vis ’skævhed’ i den sidste del af 

analysen, der er forårsaget af de meget forskellige sprogsituationer i de to lande. Hvor det er 

relevant at anskue det franske sprogs position i verden, er det relevant at anskue det 
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grønlandske sprogs position i Grønland. Som følge deraf vil den videre analyse tage 

udgangspunkt i det franske sprogs udbredelse i udlandet, hvor der bliver fokuseret på 

Frankofonien og ikke mindst betydningen af det franske sprogs position i verden set i forhold 

til den nationale selvforståelse. I det grønlandske tilfælde udtrykker pjecen et ønske om at 

bevare kontakten til de oprindelige rødder samtidig med, at man ønsker at blive mere og mere 

synlig på den globale scene. Disse to aspekter vil jeg have med i den videre analyse. Derfor 

vælger jeg at gå dybere ned i de fælles kulturelle træk, der er blandt inuitfolket, og også 

behandle den internationale inuit-organisation Inuit Circumpolar Council (ICC) set i forhold 

til en transnational bevidsthed, som kan være medvirkende til en styrket grønlandsk identitet i 

globaliseringens tidsalder. På baggrund af disse analyser og diskussioner vil jeg i opgavens 

konklusion besvare problemformuleringen. 

1.4. Afgrænsning 

For begge landes vedkommende går jeg i forhold til den historiske udvikling kun i dybden, 

hvor det er relevant for det pågældende lands sproglige udvikling. I denne opgave er det med 

andre ord sproget, der sætter dagsordenen, og fokus vil være på landenes hovedsprog. 

Dialekterne i det franske landskab er et interessant emne i sig selv. Dog vil denne del af den 

franske sproghistorie kun blive inddraget, hvor den har haft betydning for den nationale 

bevidsthed. I Grønland findes der tre forskellige dialekter, og dette har naturligvis betydning 

for den lokale identitet. Derimod har det ikke vist sig, at de har haft betydning for den 

nationale bevidsthed, hvilket er årsagen til, at denne opgave ikke kommer nærmere ind på 

dette område af det grønlandske sprogs udvikling. Det skal nævnes, at jeg i analysen af de to 

pjecer kun vil gøre nedslag i teksten, hvor det synes relevant i denne opgaves perspektiv. En 

analyse af pjecerne i sin helhed ville være for omfangsrig, når man tager denne opgaves 

størrelse i betragtning. I opgavens sidste del, der behandler globaliseringens påvirkning på et 

folks identitet, og hvordan dette reflekteres i sproget og i forholdet til sproget, kunne det være 

oplagt at undersøge udviklingen af diverse terminologier nærmere. Dette har jeg dog fravalgt, 

da jeg hellere ville undersøge hvilken betydning det internationale eller transnationale 

samarbejde har for den nationale selvbevidsthed i globaliseringens tidsalder. I det franske 

tilfælde har jeg vurderet det som værende mest hensigtsmæssigt udelukkende at koncentrere 

mig om det frankofone projekt i udlandet. Derimod har jeg i det tilsvarende grønlandske afsnit 

valgt, udover at behandle den transnationale inuit- organisation ICC, også at komme ind på 
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det grønlandske sprogs status i selve Grønland, hvilket jeg mener, at min problemformulering 

giver mig belæg for. Hovedsagelig på grund af opgavens omfang bliver den fokus, der har 

været på sproget under selvstyredebatten, ikke behandlet i denne opgave. Ej heller er der plads 

til at behandle det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd og Nordisk råd, som Grønland i 

kraft af sin danske forbindelse også deltager i.   

1.5. Centrale begreber 

Et folks selvforståelse 

I denne opgaves perspektiv opfattes dette begreb således: 

o Den selvforståelse, man kan spore i et folks myter, litteratur og historie, afspejler dette 

folks nationale identitet. 

National identitet 

Dette begreb bliver diskuteret i teoriafsnittet, da der blandt teorierne er uenighed om, hvordan 

begrebet skal fortolkes. Generelt forstår jeg det dog som en betegnelse for fælles træk i adfærd 

og værdier i grupper og samfund. Denne præcisering har jeg fundet i den Store Danske 

Encyklopædi.  

Kulturel Anden  

Identitetskonstruktionen kræver ofte en identifikation af noget ’andet’, som man kan 

sammenligne sig med. Den kulturelle Anden står som kontrast til den pågældende nationale 

identitet og opleves ofte som en trussel. 

Globalisering 

Definitionen af globalisering afhænger af, hvilken videnskabelig disciplin man beskæftiger sig 

med. Sociologen Malcolm Waters kommer i sin bog ’Globalization’ med en definition, der belyser 

det kulturelle aspekt af globaliseringen og lyder således: 

”A social process in which the constraints of geography on social and cultural arrangements 

recede and in which people are increasingly aware that they are receding (1995: 3). 

Frankofoni 

Jeg bruger Inge Degns definition på frankofoni: 
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”Frankofoni er grundlæggende en betegnelse for ”det at tale fransk” eller for de områder, 

den del af verden, hvor der tales fransk, men det henviser også til et globalt frankofont 

fællesskab, som i dag er institutionaliseret i et formaliseret internationalt samarbejde. 

Frankofoni skrives i denne betydning normalt med stort begyndelsesbogstav” (2003: 5). 
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2. Teoretisk udgangspunkt 

Det videnskabsteoretiske grundlag for nationalitetsforskningen spænder over tre teoretiske 

retninger, der behandler samme emne, men fra forskellige synspunkter. Der er tale om 

konstruktivismen, essentialismen og etnosymbolismen. Den grundlæggende uenighed består i 

fortolkningen af nationalisme, hvornår nationen så dagens lys, og hvordan national identitet 

opstår. Der kom for alvor fokus på nationalitetsforskningen, da Ernest Gellner udgav sin bog 

’Nation and Nationalism’ i 1983 (Toftegaard: 74), hvori han hævdede, at nationen var et 

opfundet fænomen af nyere tid. Konstruktivismen vandt mange tilhængere og var i mange år 

den toneangivende teori. Konstruktivismen opstod som en modreaktion på den 

perennialistiske forståelse af nationen, nemlig at der havde været nationer i alle tider, og at 

nogle af dem har eksisteret i meget lang tid (Smith 2003: 72-73). Denne traditionelle tilgang 

til nationalitetsforskningen lå i dvale, indtil moderat-essentialisten Adrian Hastings udgav sin 

bog ’The Construction of Nationhood’ i 1997, hvor han argumenterer for, at nationen har langt 

dybere rødder end konstruktivisterne hævder (Hastings 1997: 5). Anthony D. Smith er delvis 

enig i begge teorier, men savner en forklaring på nationalismens folkelige opbakning samt den 

passion og de stærke følelser, der er nationalismens tro følgesvende. Derfor udvikler Anthony 

D. Smith det etnosymbolske paradigme (Smith 2003: 85). 

Denne opgave omhandler sprog og identitet, og det vil dette afsnit også bære præg af. Jeg vil 

fremdrage de teoretikere, der, i forhold til deres nationalitetsforskning, især beskæftiger sig 

med sprog.  

2.1. Konstruktivismen 
Ifølge konstruktivisterne er nationen et fænomen, der er opstået i nyere tid. Årsagen til, at en 

af denne teoris førende teoretikere, Eric Hobsbawm, har valgt titlen ’Nations and 

Nationalisms since 1780’ til sin bog fra 1991, er nok, at han er af den overbevisning, at der 

ikke eksisterede nationer før 1780. Teoretikere inden for konstruktivismen mener, som navnet 

på teorien antyder, at nationer og nationale identiteter er konstruerede fænomener.  At det er 

landenes politiske elite, der har brugt nationalismen som et redskab til at vække en national 

følelse og fremme fællesskabsfølelsen i deres land. Den nationale identitet ser de blot som en 

konsekvens af denne proces.  
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Ernest Gellner, som satte fart på nationalitetsforskningen, har et sociokulturelt perspektiv på 

nationens og nationalismens rolle i samfundet. Han mener nemlig, at nationalismens 

opblomstring skete i kraft af, at industrialiseringen og industrisamfundet krævede en mobil 

arbejdskraft, der kunne regne og var læse- og skrivekyndig (Smith 2003: 70). I foregående 

tider var man fastlåst i feudalismens struktur, hvor læse- og skrivekundskaber ikke var vigtige 

for at begå sig. Ens identitet blev defineret ud fra erhverv og slægt. Ifølge Gellner eksisterede 

nationen hverken i folks bevidsthed eller i det hele taget, og den havde derfor heller ingen 

betydning for identitetsdannelsen. Hvor man før i tiden var blevet oplært af det lokale, nære 

og familiære fællesskab betød overgangen til industrisamfundet en automatisering af 

samfundet, hvor ansvaret for borgernes uddannelse blev overdraget til staten og dens 

institutioner (Smith 2003: 90).  I Gellners øjne er det uddannelsessystemet, som er 

fundamentet i det moderne samfund.  Han ser den almene og obligatoriske uddannelse som 

det vigtigste rugested for kulturformidlingen, hvilket kommer tydeligt til udtryk i følgende 

citat: "A man’s education is by far his most precious investment, and in effect confers his 

identity on him” (Gellner 1983: 36). Da industrialiseringen satte ind, strømmede folk fra 

landet ind til byen, og pludselig befandt de sig alene som enkelte individer og skulle tilpasse 

sig det industrielle samfund. I denne nye verden er det, ifølge Gellner, sprog og kultur, som 

binder folk sammen, og det er også her, man finder det eneste grundlag for identitet (Smith 

2001: 92). Som Gellner siger:”Culture is now the necessary medium, the life-blood or 

perhaps rather the minimal shared atmosphere, within which alone the members of the society 

can breathe and survive and produce” (Gellner 1983: 37-38). Ifølge Gellner er dette årsagen 

til, at den kulturelle og politiske elite skaber nationen. Nationen skal styrke industrisamfundet 

ved at legitimere og danne rammen om en fælles kultur og et fælles standardiseret skriftsprog, 

som ganske vist bliver konstrueret fra oven, men som med tiden bliver en del af folks 

dagligdag. I det moderne samfund erstatter kultur struktur, og det er sådan, den nationale 

identitet bliver udviklet. 

Gellner mener endvidere, at nationalismer og nationer er sociologisk nødvendige fænomener, 

som fremkommer i den industrielle overgangsperiode til moderniteten (Smith 2003: 70). Det 

er vigtigt at pointere, at Gellner ikke opfatter nationalismen som en ideologi, han opfatter den 

som den ’kulturelle form, som industrialiseringen har antaget’ (Smith 2003: 97):  
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”But nationalism is not the awakening of an old, latent, dormant force, though that is how it 

does indeed present itself. It is in reality the consequence of a new form of social 

organization, based on deeply internalized, education-dependent high cultures, each protected 

by its own state”(Gellner 1983: 48).  

En anden konstruktivistisk teoretiker, der på mange måder komplementerer Gellner, og 

derudover beskæftiger sig med sproget i forhold til nationens frembrud, er Benedict Anderson. 

Hans teori omhandler især det ’forestillede fællesskab’, det vil sige nationen som en 

uhåndgribelig størrelse, der kun befinder sig i vores bevidsthed. Denne egenskab af at være 

’forestillet’ gør det muligt at inkludere alle i nationen - døde som levende. Derudover ser 

Anderson ikke nationalisme som en politisk ideologi. Dette forestillede fællesskab kan bedre 

karakteriseres som et kulturelt fænomen, der har lighed med slægtskab og religion (Smith 

2003: 113-14) (Anderson 2001: 48). 

Ifølge Benedict Anderson var det 18. århundrede en skelsættende tid. Ikke kun fordi det var 

nationalismens opblomstringstid, men også fordi det er i denne periode, at det religiøse 

tankesæts dominerende position begynder at svækkes (Anderson 2001: 53). Latin er ikke 

længere så udbredt som førhen, og det ser Anderson som et symbol på de hellige 

fællesskabers opløsning (Anderson 2001: 53). Anderson beskriver sit syn på forholdet mellem 

nationalisme og religion således: 

”Jeg antyder heller ikke at nationalismen på en eller anden måde ”afløser” religion historisk. 

Til gengæld foreslår jeg at nationalismen skal forstås ved at stille den på linje, ikke med 

selvbevidst hævdede politiske ideologier, men med de store kulturelle systemer der gik forud 

for dem, ud af hvilke (og imod hvilke) den blev skabt”. (Anderson 2001: 54)   

Et andet af hans kerneområder er trykkefællesskabet. Anderson er af den mening, at nationer 

er baserede på lokale trykkefællesskaber, altså folk der læser på modersmålet (Smith 2001: 

112). Trykkekunstens fremkomst har, ifølge Anderson, haft en altafgørende rolle i skabelsen 

af nationer og nationale identiteter. Det er især masseproduktionen af bøger og aviser, der 

optager ham, og han tillægger medier som avisen stor betydning, da den regelmæssigt bliver 

købt og læst af den brede befolkning (Anderson 2001: 80). Avisen bliver en del af folks 

dagligdag og et oplagt samtaleemne. Trykkekunsten bidrager dermed til forestillingen om et 
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nationalt fællesskab blandt folk, der til dagligt ikke er i kontakt med hinanden. En ny fælles 

referenceramme er skabt:  

”Konvergensen mellem kapitalisme og tryk-teknologi hen over den uundgåelige forskellighed 

af menneskesprog skabte muligheden for en ny form for forestillet fællesskab der i sin basale 

morfologi satte scenen for den moderne nation”(Anderson 2001: 93). 

Anderson mener nemlig, at det er trykkekapitalismen, der lægger grobund for nationalismen. 

Han forklarer, at det er i kølvandet på det vestromerske riges opløsning, hvor latin var 

imperiets fællessprog, at de administrative statssprog fødes – altså før trykkekunstens indtog. 

Han pointerer dog, at der netop var tale om statssprog og ikke nationalsprog (Anderson 2001: 

87). Disse statssprog undergik en lang udvikling, og da trykkekapitalismen kom til, var det 

dette standardiserede sprog, man brugte i aviser og bøger. Det er i denne forbindelse, at 

Anderson introducerer ordet ’tryksprog’. Ifølge Anderson danner tryksproget grundlaget for 

den nationale bevidsthed. Bøger og aviser skaber basis for en helt ny referenceramme, nemlig 

det kulturelle og politiske fællesskab, hvilket resulterer i, at folk bliver knyttet sammen på en 

fundamentalt ny måde. Det gav helt nye muligheder for udveksling og kommunikation, og 

gennem tryksproget blev man opmærksom på alle de andre læsefæller indenfor ens eget 

sprogområde. Med tiden opstår der en fornemmelse af uforanderlighed og stabilitet, som 

aspirerer til det nationalt forestillede fællesskab og forståelsen af sproget som urgammelt og 

uadskilleligt fra idéen om nationen (Anderson 1991: 91). 

2.2. Essentialismen   
Denne teoris tilhængere mener, at nationen har dybe rødder. Man mener, at de første nationer 

opstod i middelalderen. Essentialismen koncentrerer sig især om sprog og religion. F.eks. 

bliver det fremhævet, at i middelalderen havde religionen en fremtrædende rolle i samfundet, 

og det var den, der samlede befolkningen. Eftersom essentialisterne mener, at i samme øjeblik, 

et folkesprog bliver til skriftsprog, bliver en ny nation født, interesserer man sig for, hvornår 

bibelen blev oversat, da religiøse skrifter ofte er den første litteratur, der forefindes på 

modersmålet. Derfor mener essentialisterne ikke, at det er tilstrækkeligt kun at behandle 

nationalismen efter 1780 (Smith 2003: 134-35) (Hastings 1997: 12). 
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Grundtanken er, at nationen ikke behøver at være politisk for at eksistere. Det er vores fælles 

kulturarv, som er grundstenen i nationen. Essentialisterne lægger stor vægt på nationens 

kontinuitet. Hvis vi tager det sproglige tilfælde, så betyder det udviklingen fra folkesprog til 

skriftsprog til statssprog. De mener nemlig, at den nationale identitet har sin oprindelse i 

folkelige følelser og folkelig kultur - ikke primært i elitens forestillinger og nyskabelser 

(Smith 2003: 74+137-38). 

En af essentialismens vigtigste teoretikere indenfor det sproglige område er Adrian Hastings. 

Han ser religion eller nærmere bestemt kristendommen som hovedkilde til nationalismen, men 

han lægger også meget stor vægt på sproget. I middelalderen var det kirken, der tog sig af 

undervisningen og folket i det hele taget. Reformationen betød for kirkegængere, at der nu 

blev lagt vægt på individuel bøn og bibellæsning i folkesproglige oversættelser (Smith 2003: 

136). Det betød også, at præsten prædikede på folkesprog. I prædikerne omtalte man 

naturligvis det hellige land Israel og dets folk jøderne. Eftersom bibelen blev tilgængelig på 

modersproget og blev hvermandseje, så kan man kan forestille sig, at sådanne fortællinger har 

inspireret kirkefolket, og at det at være en del af en nation har forekommet dem attråværdigt.  

Hastings siger, at i Europas gamle nationer var nationens fremkomst spontan. Der var ikke 

nogen plan eller formål. Den opstod bare (Smith 2003: 134). Endvidere taler Hastings om tre 

udviklingsstadier i forhold til nationale identiteter i Europa. Det første begynder i det 5. 

århundrede, det næste i det 15. århundrede og det sidste i slutningen af det 18. århundrede. 

Der er altså tale om en vis kontinuitet. I det første stadie eksisterer der en masse lokale 

mundtlige etniciteter, nogle få af dem udvikler et skriftsprog, og litteraturen på modersmålet 

markerer de nye nationers grænser. I det næste stadie har de litterære sprog etableret sig, og 

store stater har derved fundet deres plads. Desuden, pointerer Hastings, så er mange af de 

mundtlige etniciteter, der ikke udviklede et skriftsprog, forsvundet fra Europakortet. I det 

tredje stadie opstår der revolutionære bevægelser som konsekvens af det franske monarkis 

sammenbrud, og på den baggrund fødes der nye politiske nationer (Smith 2003: 135). 

Hastings lægger stor vægt på selve ordet’ nation’. Han mener, at når man bruger det, så er det 

fordi nationer netop findes. Han hævder endda, at en etnicitet kan erklæres for nation så snart 

den får sit eget skriftsprog og biblen oversat til sit modersmål: ”ethnicities naturally turn into 

nations or integral elements within nations at the point when their specific vernacular moves 
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from an oral to written usage to the extent that it is being regularly employed for the 

production of a literature, and particularly for the translation of the Bible” (Hastings 1997: 

12). 

2.3. Etnosymbolismen 
Det etnosymbolske pardigme er, som sagt, udviklet af Anthony D. Smith og er ikke så absolut 

som de to foregående teorier. Her anerkender man, at der har eksisteret nationer i 

middelalderen og endda i oldtiden. Dette mener Smith godt kan lade sig gøre, fordi han 

mener, at en elite alene godt kan danne basis for en nation. Dengang var et lands elite og pøbel 

stærkt adskilt, og det var eliten, som satte dagsordenen. Smith tillægger myter, sagn og 

symboler stor betydning, og det er dette, der er det særegne ved etnosymbolismen. Dog mener 

Smith, at man ikke skal undervurdere den effekt den politiske nationalisme har haft på 

nationen og den nationale identitet (Smith 2003: 83-85).  I sin bog ’Nationalisme – Teori, 

ideologi og historie’ foreslår han denne forståelse af ’national identitet’: ”Den fortsatte 

reproduktion og nyfortolkning af værdimønstre, symboler, erindringer, myter og traditioner, 

som sammensætter nationernes distinktive arv, samt individernes identifikationer med 

mønsteret og arven og med dets kulturelle elementer”(2003: 33). For at øge 

fællesskabsfølelsen og genopbygge deres ’strålende skæbne’ søger fællesskabets ledere og 

intellektuelle at genopdage deres historie. Det vil sige, at det er genfortolkningen af historien, 

myterne og sagnene, som fungerer som bindemiddel mellem fortid, nutid og fremtid (Smith 

2003: 119). Etnosymbolisterne lægger derfor vægt på ’la longue durée’ i forhold til sociale og 

kulturelle mønstre (Smith 2003: 84). 

Smith mener ligesom essentialisterne, at nationen har dybe rødder. Selvom ikke alle nationer 

har overlevet og/eller gennemgået den kontinuitet, som essentialisterne efterlyser, mener 

Smith ikke desto mindre, at de opfylder kriterier som etnicitet, folkesprog og religiøs kultur 

(Smith 2003: 146-149). Netop etnicitet optager Smith, da han mener, at det er de dominerende 

’ethnier’, der har bidraget med den største del af statens elite (Smith 2003: 152). Det er Smith 

selv, der har introduceret ordet ’ethnie’ og definerer det således: ” …en navngiven 

menneskelig befolkning med myter om fælles oprindelse, fælles historiske erindringer, et eller 

flere fælles kulturelementer, en forbindelse til et hjemland og en stærk følelse af solidaritet, 

idet mindste bland eliterne” (Smith 2003: 152).  
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Han pointerer, at der efter alt at dømme er brug for et etnisk grundlag for at moderne nationer 

kan etableres. Den politiske nationalisme, som prægede Europa efter den franske revolution, 

ophøjede gamle myter og traditioner for at fyre op til national begejstring og derved skabe en 

fællesskabsfølelse i den nye politiske nation. Efter Smiths tankegang har der foregået en 

ændring af symbolværdien, og det er det man skal interessere sig for, hvis man skal forstå 

nationens natur. Derfor interesserer han sig for den kollektive erindring og symbolernes, 

myternes og traditionernes betydning for at vinde folkelig genklang og appel (Smith 2003: 

164). Smith nævner nemlig, at nationalisme ikke kun er en politisk ideologi, den er også en 

form for kultur og identitet (Smith 1991: 72). Selv siger Smith: ” …generelt har min tilgang 

fokuseret på, hvordan tidligere og ofte førmoderne etniske bånd og ethnier har påvirket og i 

nogle tilfælde dannet grundlag for senere nationer og nationalismer” (Smith 2003: 87). 

Desuden fremhæver han sproget og symbolikken som to vigtige aspekter i nationalismen, for 

sproget forbinder ideologien med massefølelsen ved slogans, idéer, symboler og ceremonier 

(Smith 1991: 73). 

2.4. Kritik og diskussion 

Fælles for disse teorier er, at de søger en forklaring på, hvorfor verden ser ud, som den gør. 

Man undres over, hvorfor verden kan illustreres som en mosaik af nationer. Hvad var det, der 

udløste nationen? Hvad kom først nationen eller nationalismen? Dette er abstrakt – tag bare 

selve ordet ’nation’, der er et ord, der er blevet vendt og drejet gennem de sidste mange 

hundrede år, og betydningen er stadig uklar. Hvilken teori skal man tro på – og ændrer det 

noget ved den verden, som vi befinder os i i dag? 

Alle teorierne har både stærke og svage punkter, og på hver sine tidspunkter er den ene teori 

mere brugbar end den anden. Jeg har det synspunkt, at de komplementerer hinanden, fordi de 

skildrer hver deres scenarie og hver deres sandhed. Jeg må dog indrømme, at jeg hælder mest 

til den etnosymbolske tilgang, der på diplomatisk vis forener nogle af de essentialistiske 

synspunkter med nogle af de konstruktivistiske og krydrer så med lidt etnosymbolik. A. D. 

Smith erkender, at etnosymbolismen ikke kan betragtes som en egentlig teori, da den endnu er 

relativt ny og ikke tilstrækkeligt omfattende (Østergaard 2003: 206). Derfor taler han om det 

etnosymbolske paradigme. Til trods for at etnosymbolismen ikke er så yderliggående som de 

to andre teorier, så er Smiths styrke, at hans teori forekommer temmelig fleksibel. Han 
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anerkender, at nationer har eksisteret i alle tider, men at de med tiden har ændret karakter. 

Hans syn på den nationale identitets genfortolkning generation efter generation virker også 

meget overbevisende. 

Gellners teori om sammenhængen mellem industrialisering og nationalisme vil være brugbar i 

analysen af både Frankrig og Grønland. En svaghed i denne teori er dog, at Gellner hævder, at 

det skulle være moderniseringsprocessen, der forårsagede nationalismen. I dag står vi i et 

moderniseret Europa, og nationalismens epoke er tilsyneladende ikke overstået. Dette blev 

især tydeligt, da EU stod foran den store udvidelse mod øst i 2004, hvor nationalistiske 

højrebevægelser fik luft under vingerne. På den anden side er hans tanker om overgangen til 

industrisamfund og om undervisningssystemet meget brugbare i min opgave. Benedict 

Andersons trykkefællesskaber vil være oplagte at bruge, når jeg behandler den sproglige 

udvikling og sprogpolitikken i de to lande. Endvidere vil hans syn på forholdet mellem 

religion og nationalisme være særlig interessant i det franske tilfælde. Anderson adskiller sig 

fra Gellner, idet han også behandler tiden før Den franske Revolution. Når Anderson beskriver 

nationen som et ’forestillet fællesskab’, indikerer det, at han ikke opfatter nationen som 

tidsfæstet til moderniseringsprocessen, men snarere at han opfatter det som et vedvarende 

fænomen.  

I forhold til denne opgave er Hastings force, at han især behandler tiden før 1789, samt at hans 

fokus er på sprog og religion. Til gengæld mener jeg, at han går temmelig vidt, når han 

hævder, at når en etnicitet får sit eget skriftsprog, så er en ny nation født, men hans interesse 

for skriftsprogets betydning er meget relevant for denne opgave. Hans skematiske behandling 

af sprogets udvikling fra dialekt til standardsprog er også velegnet som 

sammenligningsfundament for de to landes sproglige udvikling. Hastings svaghed er hans 

fokus på nationernes kontinuitet fra middelalderen til nutiden, der sammen med hans fokus på 

kristendommen gør teorien ret eurocentrisk (Smith 2003: 142). Derudover beskæftiger han sig 

kun med nationalismens kilder (Smith 2003: 137) og udelader at tage højde for 

samfundsudviklingen. 

Etnosymbolismen vil bidrage til opgaven med sit fleksible islæt, hvor den hellere lægger vægt 

på langtidsanalyser af kulturelle og sociale mønstre end på nationernes kontinuitet. Desuden 
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tillægger denne opgave den kollektive erindring, myter og traditioner stor betydning i forhold 

til et folks selvforståelse, og det tager etnosymbolismen højde for. 
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3. Sproglig udvikling 

3.1 Franskmænd og deres sprog 

3.1.1. De første skridt  

Der skulle gå lang tid, før den frankiske kongemagt erobrede det territorium, som Frankrig 

besidder i dag. Landet blev formet i perioden 987 e.kr.-1659 e.kr. Den frankiske kongemagt 

havde residens i Paris og begyndte med at samle Nordfrankrig, og i 1209 – 1229 føjede den 

det meste af Sydfrankrig til sit kongedømme. Senere hen blev flere områder erobret. Bretagne 

blev taget i 1491, den nordlige del af baskerriget i 1400-1500, og det nordlige Katalonien som 

det sidste i 1659 (Bakmand 1996: 19). 

Les Serments de Strasbourg fra år 842 er det første dokument, man kender til, hvor man 

udtrykker sig på skriftligt fransk. Sproget i teksten kaldes først romana lingua, hvilket vil sige, 

at man anerkender det som et romansk sprog og ikke blot som en latinsk dialekt. I 1100-tallet 

går man over til at kalde det langue d’oïl, hvilket var det sprog man talte i Nordfrankrig. I 

middelalderen var der mange dialekter indenfor langue d’oïl, men allerede i 1100-tallet kan 

man stadfæste en mere ensartet brug af sproget (Huchon 2002: 12).  

Hugues Capet blev indsat som fransk konge i 987. Hans kongedømme dækkede omtrent det 

område, Île de France dækker i dag. Hugues Capet kunne ikke det klassiske latinske sprog og 

brugte derfor den lokale dialekt, når han skulle udtrykke sig. Der gik ikke lang tid, før det blev 

moderne at kunne kongens dialekt. Man konstruerede hurtigt et skriftsprog som lidt efter lidt 

også blev brugt i litteraturen og poesien (Certa 2001: 44).  

Det var dog ikke før 1539, at Frankrig under François I fik sin første sproglov. Den kaldtes 

’L’Ordonnance de Villers-Cotterêts’. Loven gjorde fransk til landets officielle 

administrationssprog, selvom sproget endnu ikke havde fået fodfæste i hele den franske 

befolkning (Bakmand 1996: 21). En af årsagerne til indførelsen af loven var den dalende 

latinkyndighed i befolkningen, der havde forårsaget en forkvaklet form af latin i Frankrig, der 

var uforståelig for de fleste, hvilket åbnede døren for fransk som nyt fællessprog. Den latinske 

tilstedeværelse skal dog ikke undervurderes, for det lader til, at man har opfattet den som en 

trussel, og det er denne første sproglov også et tegn på. Loven tager kampen op mod den 

latinske dominans og baner dermed vejen for det franske sprog (Bakmand 1996: 21).  
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3.1.2. Kirkesprog i Frankrig 

Allerede i det 9. århundrede havde det mundtlige latinske sprog udviklet sig i sådan en grad, at 

det var meget forskelligt fra det klassiske skolelatin. Dette resulterede i, at Tours-koncilet i 

813 krævede, at alle prædikener, skulle oversættes til både rustica romana lingua og 

germanisk. Desuden foreslog de, at præsterne skulle prædike på det lokale folkesprog for at 

alle kunne forstå, hvad der blev sagt på prædikestolen. Dog foregik al bøn og liturgi på latin 

(Walter 1888: 61-62).  

Allerede i det 12. århundrede begyndte dele af bibelen at være tilgængelige på fransk og ’le 

Bible du XIIIe siècle’ var den første franske udgave af hele bibelen (Huchon 2002: 63). 

Senere hen kom der flere udgaver, og det viste sig, at oversættelsen af bibelen gjorde 

oversætterne meget bevidste om sproget, og man blev meget opmærksom på de udtryk, man 

havde til rådighed i folkesproget og på udtryksmidler som poesi. Det vil sige, at 

bibeloversættelsen satte gang i digtningen i Frankrig – man havde fundet en særegen måde at 

udtrykke sig på poetisk og det blev vældigt populært (Huchon 2002: 115-17).  

3.1.3. Et sprog med ambitioner 

Da latins position svækkedes, blev italiensk det foretrukne sprog i Europa (Toftegaard 2004: 

84). Det var nemlig den italienskfødte Dante, som var foregangsmand for udfoldelsen af 

folkesprogene, og han skrev også værket ’De vulgari eloquntia’ (om veltalenhed på 

modersmålet), der betragtes som de moderne sprogs uafhængighedserklæring (Toftegaard 

2004: 79). I Frankrig var man klar over denne situation, og Jean Lemaire de Belges kastede 

sig derfor i 1510 ud i at skrive ’La Concorde des deux langues’, som skulle bevise de to 

sprogs ligeværd (Toftegaard 2004: 81), men egentlig forsøgte forfatteren at bevise, at det 

franske sprog var ligeså nobelt som det italienske. Derfor aner man en følelse af mindreværd i 

værket og en stræben efter at nå den samme kulturelle udvikling, som man har oplevet i Italien 

(Toftegaard 2004: 84). 

Joachim du Bellay er en vigtig figur, når det kommer til udviklingen af det franske sprog, som 

han havde store visioner for. I 1549 udgav han værket ’La Défence, et illustration de la langue 

francoyse’ (Toftegaard 2004: 84). Her hævdede han, at det franske sprog var på højde med de 

antikke sprog. De antikke sprog havde blot en længere historie bag sig og havde langsomt fået 

deres høje status. Derfor mente Du Bellay, at franskmænd skulle dyrke deres eget modersmål 
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og agte det, ligesom romerne agtede latin (Toftegaard 2004: 86). Du Bellay så Romerriget 

som et forbillede, der var værd at følge. Han pointerede, at det romerske folks storhed ikke 

kun skulle måles i udbredelsen af de fysiske grænser, eftersom udvidelsen af de sproglige 

grænser også her har haft stor betydning. Han understregede også, at en af årsagerne til 

romernes berømmelse var deres litterære produktion, som i stort omfang havde overlevet 

tidens tand (Toftegaard 2004: 87-88).  Det forekommer interessant, at titlen på hans værk 

præsenterer tanken om, at sproget er noget der bør forsvares. I denne samme tankegang 

oprettede man i 1635 det franske sprogakademi ’L’Académie francaise’ (se afsnit 4.1.1.). Man 

ønskede at udrydde alle låneord og dialektudtryk. Herfra udkom den første franske ordbog i 

1694, og den franske grammatiker og lingvist Claude Favre de Vaugelas udgav sin bog 

’Remarques sur la langue francaise’ i 1647 (Moïse 2007: 220). Det franske Akademis opgave 

var at være præskriptiv og fastlægge ’le bon usage’ af det franske sprog (Boll-Johansen 1992: 

44-45).  

En gammel myte om det franske sprog er den galliske Herkules, som er en kendt skikkelse i 

Frankrig. Det er en myte, der stammer fra meget gammel tid, men som blev genopdaget af 

Geoffroy Tory i Champfleury fra 1529, og siden blev der hyppigt refereret til den i 

renæssancelitteraturen, også af Du Bellay. Den galliske Herkules er veltalenhedens gud – ikke 

styrkens gud som hos romerne. Med sin veltalenhed drager han massevis af mennesker til sig, 

der, ’løst’ lænket til ham, følger ham frivilligt, – fortryllet i fascination. Dette var Du Bellays 

vision, at den franske befolkning og andre kulturer ligeledes ville blive trukket af det franske 

sprog i fortryllet fascination (Toftegaard 2004: 90).       

3.1.4. Versailles og sproget 

Det franske sprog havde dog også visse andre fordele. For langt før Frankrig havde fået sin 

endelige form, besad det franske sprog en særlig høj status, takket være det prestigefyldte 

franske hof (Bakmand 1996: 19-20). De finere kredse i Europa blev tiltrukket af den franske 

noblesse og de franske manerer, og derfor ville de også tale det franske sprog, da det måtte 

være særlig smagfuldt og elegant. Det franske sprog var elitens sprog, og der er meget der 

tyder på, at de egenskaber, der karakteriserede det franske aristokrati, automatisk blev tillagt 

det franske sprog. Det var dog nok mere franskmændenes høje status og deres manerer, som 
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de finere kredse i Europa ville efterligne (Bakmand 1996: 32-33). Boll-Johansen udtrykker det 

meget klart: 

”Når Voltaire rejste til Berlin og Diderot til St. Petersborg, behøvede de ikke at lære 

fremmede sprog eller sætte sig ind i fremmede kulturer. Sprogene ved begge hoffer var fransk, 

og monarkerne satte en ære i at beherske den franske kulturs koder”                                     

(Boll-Johansen1992: 47) 

I det 17. og 18. århundrede var fransk et udbredt og populært sprog i Europa. Udover at være 

det foretrukne sprog ved de europæiske hoffer og i det fine selskab, så begyndte mange 

europæiske forfattere at skrive på fransk, hvilket ydermere var med til at sprede det franske 

sprog i Europa. I Luxembourg og Holland fungerede det franske sprog som 

administrationssprog (Huchon 2002: 196-97+216). Som diplomatisprog var fransk i 

begyndelsen i konkurrence med latin, men fra Rastatt-traktaten
1
 af 1714 til Versailles-freden i 

1919 var fransk at regne som diplomatiets sprog (Adamson 2007: 6).    

Inde i landet havde det franske hof også stor betydning for sprogbrugen, for når det franske 

akademi skulle være normsættende for den franske sprogbrug, så var det sproget, der blev talt 

i Versailles, som blev brugt som udgangspunkt, og resultatet blev et ”’langue de soleil’ – 

zentral, elitär, modern” som Jürgen Trabant udtrykker det. Således tilvejebringer Versailles 

sin ’noblesse et élégance’ til det franske sprog (Trabant 2002: 31). 

3.1.5. Fransk som ’langue universelle’ 

Oplysningstiden var en helt særlig tid i forhold til udviklingen af det franske sprog. Dette var 

en tid, hvor filosofien og politiske og sociale strømninger blomstrede. Der var en tro på, at 

fremskridt var baseret på fornuft og folkelig oplysning, både på videnskabeligt og 

samfundsmæssigt niveau. De franske oplysningsfilosoffer fik stor medvind, og da de udtrykte 

sig på fransk, resulterede det i, at det franske sprog blev opfattet som et sprog, der formidlede 

nye idéer (Bakmand 1996: 34).  

I 1762 udgiver Jean-Jaques Rousseau ’Emile ou de l’éducation’, hvor han skriver således om 

sprogets betydning: 

                                                           
1
 Også kendt som freden i Rastsatt, som var afslutningen på Den spanske Arvefølgekrig, som løb fra 1701-14. 

For Frankrig betød denne traktat, at landet fik Alsace men mistede til gengæld alle erobringer på højre Rhinbred 

(Den store danske encyklopædi). 
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”Idet sprogene giver tegnene en anden betydning, giver de også de tanker, som tegnene 

udtrykker, en anden betydning. Hovederne formes efter sprogene, folkenes tankegange tager 

farve af deres sprog. Fornuften alene er fælleseje” (Rousseau 1962: 113). 

Dette citat belyser det samspil, der er mellem sprog og tanke, hvor fornuften dog er hævet 

over både sprog og tanke. Den franske oplysningstid klækkede mange fornuftige tanker, 

hvilket må have bidraget til forståelsen af det franske sprog som særdeles velegnet til fælleseje 

– altså til opfattelsen af fransk som et universelt sprog (Boll-Johansen 1992: 46-47). ’Le 

Discours sur l’université de la langue française’ skrevet af Antoine de Rivarol i 1784 er en af 

de mest kendte grammatikker, der blev publiceret i Oplysningstiden (Adamson 2007: 6). I 

værket kommer han blandt andet ind på, at fransk i kraft af sin sætningsstruktur skulle være 

særlig velegnet til at bruge i tekster, der skulle være præcise og utvetydige. Her henvises til 

den ellers meget almindelige SVO-sætningsstruktur
2
 (Bakmand 1996: 36).  

Under revolutionen kaldte de revolutionære sproget for ’la langue de la liberté’ - sproget var 

bærer af revolutionens ånd (Bakmand 1996: 34-35). Den franske Revolution kan også opfattes 

som den franske nations oprindelsesmyte. Da det franske sprog var bærer af revolutionens 

ånd, kædes det direkte sammen med revolutionens budskab om frihed, lighed og broderskab. I 

Frankrig er det nemlig således, at man undertiden omtaler det franske sprog som en person – 

en levende organisme, som man skylder både fremskridt, retfærdighed, frihed og civilisation. 

Dette betyder, at sproget har en central rolle i den franske oprindelsesmyte. Det er det 

verdenssyn, man proklamerede med revolutionen og menneskerettighedserklæringen, der i 

dag danner rammen for Frankrigs fællesskabsfølelse (Bakmand: 43).  

3.1.6. Den engelske trussel 

Det første tegn på det franske sprogs svækkelse som diplomatiets sprog var, da Fredsaftalen i 

Versailles blev udmøntet både på fransk og engelsk – ikke kun på fransk som førhen. Denne 

tid efter Første Verdenskrig kalder franskmænd ’la crise du français’ (Trabant 2002: 35). I 

1964 udgiver René Étiemble bogen ’Parlez-vous franglais?’, hvor han sætter fokus på den 

plads, mange engelske og amerikanske ord har fået i det franske hverdagssprog, som han 

kalder franglais:  

                                                           
2
 Subjekt – verbum - objekt 
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”Histoire pas drôle. Je vais d’abord vous conter une manière de short story. Elle advint à l’un 

de mes pals, un de mes potes, quoi, tantôt chargé d’enquêtes full-time, tantôt chargé de 

recherches part-time dans une institution mondialement connue, le C.N.R.S.”             

(Étiemble 1964: 15). 

Denne bog viste sig at få stor indflydelse på sprogpolitikken i den efterfølgende tid (Trabant 

2002: 35), hvilket vil blive behandlet nærmere i afsnit 4.1.4.. Et andet aspekt i den franske 

reaktion mod det engelske sprogs øgede indflydelse og popularitet skal ses i lyset af det 

frankofone projekt, som vil blive indgående behandlet i kapitel 6.1.. 

3.2. Grønlændere og deres sprog 

3.2.1. Indvandringen 

Man mener, at de fleste grønlændere stammer fra en indvandring, der fandt sted i det 13. 

århundrede, hvor canadiske eskimoer vandrede til Grønland. De grønlændere, der bor længst 

mod nord, stammer dog fra en tidligere indvandring, der fandt sted i det 10. århundrede. På 

grund af deres meget nordlige bosættelse har disse polareskimoer eller inuitter, som de kalder 

sig, levet meget isoleret, hvilket vil sige at deres kultur, der også bliver kaldt Thule-kulturen, 

har gennemgået en noget anderledes udvikling end det øvrige Grønland (Sonne 1986: 54). 

Dette er også gældende for sproget, da de her taler Thule-dialekt. Vestgrønlandsk og 

østgrønlandsk er de to andre dialekter i Grønland, hvoraf vestgrønlandsk er den mest udbredte 

og at betragte som Grønlands hovedsprog (Kolte 1999: 88-89). Det grønlandske sprog er et 

polysyntetisk sprog (mange-sammensat sprog), og har en helt anden sætningsbygning end 

europæiske sprog. Et enkelt ord kan være opbygget af en rod og så have mellem fem og ti 

tilhæng og endelser, der alle har hver sin betydning. Derved kan ét grønlandsk ord udtrykke 

det samme som en hel sætning på et europæisk sprog (Kolte 1999: 90). 

Geografisk ligger Grønland isoleret og afsondret fra omverdenen. Landets meget nordlige 

placering betyder, at døgnet i sommerhalvåret har mange lyse timer, der må udnyttes på 

bedste vis, inden vinteren kommer med sit dybe mørke og isnende kulde. I denne periode må 

alle udendørs gøremål vente til foråret melder sin ankomst. I gamle dage har vinterdagene 

været lange, og der har ikke været meget at tage sig til. En måde at få aftenerne til at synes 

kortere, har været at genfortælle gamle myter og legender. 
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3.2.2. Fortælletraditionen i den oprindelige kultur 

Disse fortællinger er blevet overleveret fra generation til generation, og de har stor betydning 

for forståelsen af den grønlandske kultur og mentalitet. De genspejler nemlig det verdenssyn, 

som inuitterne har haft i det oprindelige fangersamfund (Sonne 1986: 52). Grønlændernes 

evige kamp om overlevelse i den barske natur, der omringer dem, og deres frygt for ’det 

usynlige’, der råder over liv og død, er gennemgående temaer i fortællingerne. Typisk handler 

fortællingerne om dramatiske hændelser i det daglige liv (Berthelsen 1990: 344). Men der 

findes også sagn og myter, der formidler viden om specifikke ”historiske” begivenheder 

såsom myten om ’Månens og Solens oprindelse’ og ’De første mennesker’ (Sonne 1986: 52) 

(Lien & Meldgaard 1996: 8-9). Dyrefablerne vidner om grønlændernes nære forhold til dyr. 

Endvidere havde heksekunst en fremstående rolle i samfundet, så der er meget, der tyder på, at 

sproget og ordet havde stor værdi i datidens Grønland (Berthelsen 1990: 344).  

Når lektor Birgitte Sonne i TijdSchrift voor Skandinavistiek skriver om ’Grønlændernes 

fortælletradition’ beskriver hun det således:  

”Overleveringens gamle og yngre fortællinger gav stof og form til udvekslingen af alle 

uundværlige informationer i grønlændernes mundtlige kultur. Séancernes drama, dansernes 

mimiske gengivelser af de mytiske skikkelser, fortællernes ordstrøm og de voksnes samtaler, 

foregik alle inden for fortællingernes meningsfyldte univers. Lidt efter lidt lærte de lyttende og 

måbende børn at orientere sig i silarsuaq
3
, og med alderen satte den åndelige udrustning dem 

i stand til selv at erobre verden (blive voksen) ved hjælp af de bekræftende indsigter, som egen 

praksis og egne oplevelser gav” (1986: 64-65). 

I dag er fortællekunsten stort set forsvundet. De traditionelle fortællinger er nu stivnet og 

blevet til litteratur, som læses af skoleelever og ellers af forfattere, der søger inspiration til nye 

fortællinger (Sonne 1986: 57-58). 

3.2.3. Indsamling af myter og sagn 

Den første, der begyndte at indsamle sagn og fortællinger, var inspektøren i Sydgrønland, 

Heinrich Rink. I 1866 udgav han ’Eskimoiske Eventyr og Sagn’ i to bind. I denne forbindelse 

                                                           
3
 Ifølge Sonne betyder silarsuaq det store (-rsuaq) ude-i-fri (sila). Altså naturen (1986:55). ”Silarsuaq var en 

tredelt verden, med jorden og havets overflade i en midterposition mellem himlen foroven, og havbunden plus 

underjorden forneden” (Sonne 1986: 65) 
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udkom også det tosprogede værk: ’Grønlandske Folkesagn, opskrevne og meddelte af 

Indfødte’ – ’Kalâdlit okalluktualliait’ i 1853. Dette er af en senere landfoged på Sydgrønland 

blevet kaldt ’Tidens litterære hovedværk’ i Grønland (Carlé 1986: 85).  

Senere rejste den nu berømte Knud Rasmussen rundt i landet og gjorde et omfattende 

indsamlingsarbejde. Knud Rasmussen var opvokset i Grønland, og grønlandsk var hans 

modersmål (Carlé 1986:79). Han begyndte sin indsamling af myter og sagn i et projekt der 

hed ’Den danske litterære Grønlandsekspedition 1902-1904’. Han havde en usædvanlig evne 

til at få grønlænderne til at indvie ham i deres gamle myter og sagn.  Det skyldes nok, at han 

havde et naturligt kendskab til den grønlandske kultur. Fra barnsben af havde han været 

fascineret af de spændende fortællinger, og i sin barndom havde han overværet et utal af dem. 

I sit arbejde brugte han sin viden, og med tiden lærte han selv fortællekunsten og kunne 

adskillige sange og viser. På denne måde opnåede han den fortrolighed, der var nødvendig for 

at skabe en autentisk fortællersituation. Eftersom Knud Rasmussen udgav fortællingerne på 

dansk var hans omfattende samling af grønlandske sagn og myter kun tilgængelige for den 

dansklæsende læserskare (Carlé 1986: 80-81+83). 

3.2.4. Kirkens ankomst til Grønland 

Fremmed påvirkning af den grønlandske kultur kom med koloniseringen af Grønland i 1721. 

Missionsarbejdet gik i gang med det samme. Man kunne have tvunget grønlænderne til at lære 

dansk, men det ville ikke have været i tråd med den lutherske ånd, om at Guds ord skulle 

prædikes på modersmålet (Manniche 2002: 1). Det var præsten Hans Egede, som gik i 

spidsen. For at formidle det hellige budskab var han og hans efterfølgere nødt til at lære det 

grønlandske sprog. For at grønlænderne selv kunne læse i bibelen, var det også nødvendigt, at 

de lærte at læse deres eget sprog (Berthelsen 1990: 344). Dette betød, at de danske 

missionærer mere eller mindre var tvunget til at være sproglige pionerer inden for det 

grønlandske sprog. Der var brug for bibelske tekster i Grønlandsk, og dette bidrog til 

udarbejdelsen af både grammatikker og ordbøger. 

3.2.5. Skriftsproget udvikles 

Den første beskrivelse af det grønlandske sprog kom i form af ’Grammatica Grönlandica 

Danico-Latina’ i 1760. Det var Hans Egedes søn Poul, som var opvokset i Grønland og havde 

lært sproget på naturlig måde, der havde udviklet grammatikken. Den var først og fremmest 
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ment som et redskab til de danske præster (Manniche 2002: 2). I 1744 blev de fire evangelier 

trykt på grønlandsk, og i 1766 forelå hele det nye testamente på grønlandsk. I første halvdel af 

det 19. århundrede blev dele af det gamle testamente udgivet separat, og i 1900 udkom den 

samlede oversættelse (Kleivan 1979: 174).  

Samuel Kleinschmidt, som var herrnhutisk
4
 missionær i Grønland, talte grønlandsk allerede 

som barn men fik sin uddannelse i Tyskland. Han gik bort fra den latinske tradition og 

behandlede det grønlandske sprog ud fra dets iboende egenskaber. Hans retskrivning var 

baseret på de grønlandske lyde, samtidig som man tydeligt kunne spore ordenes tilhæng og 

endelser, der havde betydning for den sproghistoriske og grammatiske indsigt. Samuel 

Kleinschmidts fornyelse blev også vel modtaget i den danske mission. I 1851 udkommer hans 

grammatik og i 1871 ordbogen. Retskrivningen fik fodfæste og standardiserede dermed det 

grønlandske skriftsprog (Petersen 1999: 288-89) (Kolte 1999: 93-94) (Manniche 2002: 22). 

Missionærerne befandt sig især på vestkysten, så derfor var det den vestgrønlandske dialekt, 

der blev det standardiserede sprog (Kleivan 1979a: 123). 

De grønlandske kateketer har siden begyndelsen haft en vigtig rolle i kirkens arbejde i 

Grønland. De fungerede som de danske præsters sproglige medhjælpere, men også som lærere 

(Kleivan 1979a: 124). I dag varetages stort set alle kirkens forhold af grønlændere. Kirken, 

som institution, er det eneste sted i Grønland, hvor det er grønlændere, der besidder alle 

stillinger – også de højeste (Kleivan 1979a: 128). Så det som begyndte som kolonisternes 

projekt opfattes nu som en tryg grønlandsk institution. Det siges, at sproget bevarer troen, og 

troen bevarer sproget (Kleivan 1979a: 141). 

Efter 1950 blev grønlandsk ofte betragtet som et truet sprog, især på grund af de store 

samfundsreformer, som moderniseringsprocessen medførte. Den nye retskrivning, der blev 

indført i 1973, har dog gjort det grønlandske skriftsprog mere tilgængeligt, hvilket betyder, at 

folk ikke længere holder sig fra at udtrykke sig skriftligt. Desuden skal man ikke glemme det 

grønlandske radio og tv’s betydning for det nationale sprog (Petersen 1999: 292-294). 

                                                           
4
 Herrnhuterne (brødremenighed) er et evangelisk kirkesamfund, der blev grundlagt i Tyskland. Oprindeligt kom 

de til Grønland for at hjælpe den danske mission, men de to missioner kunne ikke enes. Herrnhuterne ophørte 

deres virke i Grønland i 1900, da der ikke længere var flere hedninge at omvende (Kleivan 1999: 53-54). 
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3.2.6. Den første grønlandske litteratur 

I 1856 kom det første trykkeri i Nuuk (Berthelsen 1979: 13). Det var dette trykkeri, der trykte 

det førnævnte ’Grønlandske Folkesagn, opskrevne og meddeelte af Indfødte’ – ’Kalâdlit 

okalluktualliait’. Også Grønlands første avis Atuagagdliutit udkom fra dette trykkeri første 

gang i 1861. Avisen havde stor betydning for den intellektuelle udvikling i Grønland. Den 

udkom i tolv numre pr. år, men de blev alle distribueret samtidig på grund af dårlige 

distributionsmuligheder. Dette var det første forum, hvor grønlændere udtrykte sig selv på 

skrift. De fortalte om sælfangsten, om vejrforholdene og om særlige oplevelser, de har været 

ude for, mens de var på jagt (Berthelsen 1990: 345). 

Lidt efter lidt begyndte grønlændere også at udtrykke sig indenfor det religiøse område. 

Rasmus Berthelsen var den første anerkendte grønlandske salmedigter og er derudover også 

fader til Grønlands mest elskede julesalme ’Guuterput’(Berthelsen 1990: 345). 

I begyndelsen af det 20. århundrede var der røre i den grønlandske befolkning. Årsagen kan 

findes i en generel forbedring af grønlændernes uddannelse, og i at grønlænderne på dette 

tidspunkt deltog mere aktivt i landets interne anliggender. Klimaet i Grønland blev også 

mildere i denne periode, og man var nødt til at inkludere fiskeri og fåreavl i 

samfundsstrukturen. Religionens betydning fik en genoplivelse i denne periode, ligesom der 

opstod en debat om den grønlandske identitet (Berthelsen 1990: 346). Denne periode fostrede 

også digtere, der især beskæftigede sig med fædrelandssange. De to mest kendte er Henrik 

Lund og Jonathan Petersen. Den første var meget kristelig og meget betaget af Guds værk i 

Grønland – dette beskrev han i sine digte. Men han var også overbevidst om, at Grønland 

måtte være åbent for nye og moderne idéer og påvirkninger. Dette budskab kommer tydeligt 

til syne i Grønlands nationalsang ’Nunarput utoqqarsuanngoravit’ (Vort gamle land). Jonathan 

Petersen mente derimod, at Grønland skulle holde fast i deres traditionelle levemåde, at de 

skulle leve i pagt med den grønlandske natur og ikke indføre fremmede elementer og 

levemåder. Derfor godtog han Grønlands kolonistatus. Efter hans mening kunne Grønland 

nemlig ikke overleve uden en tæt tilknytning til et andet land (Berthelsen 1990: 346). 

Den første grønlandske bog udkom i 1914 og den næste i 1931. De omhandler begge 

Grønlands fremtid, og de har begge et ret politisk præg. Titlen på den første bog er 

Sinnattugaq (Drømmen), og den er skrevet af præsten Mathias Storch. Han drømmer om et 
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Grønland med oplyste grønlændere, så de også kan stå ved roret, og selv styre deres eget land. 

Den næste roman er skrevet af Augo Lynge og kaldes Ukiut 300-nngornerat. Handlingen 

foregår omkring år 2021, det vil sige 300 år efter Hans Egedes ankomst til Grønland. 

Romanen er skrevet som en detektivroman. Lynge gør sig mange tanker om fremtiden, hvoraf 

mange viser sig at gå i opfyldelse i virkeligheden. F.eks. bor alle bogens personer i et 

europæiseret samfund, og de taler både grønlandsk og dansk (Berthelsen 1990: 348) (Pedersen 

1988: 56). Fokus er på Grønland, men han inddrager hele verden i sine overvejelser. Fælles 

for disse to romaner er, at de begge gør sig overvejelser om Grønlands fremtid, samtidig med 

at de behandler datidens aktuelle sociale emner i Grønland. Bøgerne vidner også om en mere 

udadskuende tilgang til verden (Berthelsen 1990:348). 

Både under Anden Verdenskrig og i efterkrigstiden var der en litterær stilstand i Grønland. 

Mens Danmark var besat af Tyskland, var det amerikanerne og canadierne, der beskyttede 

Grønland mod fjender. Dette var en meget pludselig forandring, som de slet ikke var forberedt 

på. I denne periode var der ingen forbindelse mellem Grønland og Danmark, det var 

amerikanerne og canadierne, der sørgede for landets sikkerhed, og for at befolkningen fik de 

fornødne madvarer. Efter krigen ønskede grønlændere en ændring i forholdet mellem 

Danmark og Grønland. Det resulterede i, at landet ved, grundlovsændringen af 1953, gik fra at 

være dansk koloni til at være en ligeberettiget del af Danmark (se afsnit 4.2.2.). Det 

grønlandske samfund undergik enorme forandringer både politisk, økonomisk, teknologisk og 

socialt, og det har tilsyneladende tæret på alle de kulturelle kræfter, så litterært lå Grønland i 

dvale i denne periode (Berthelsen 1990: 350). 

3.2.7. Den moderne tid i sprogets spejlbillede 

Efter denne ændringens tid føltes fortællinger fra gamle dage mere vigtige end nogensinde. 

Grønlænderne havde gennemgået mange forandringer i deres samfund, og deres sociale 

fundament var ændret totalt. Forestillingen om de ’gode gamle dage’ blev meget nærværende 

og prægede også litteraturen i denne periode (Berthelsen 1950: 350).  I 1960’erne kom den 

politisk inspirerede poesi, som udsprang fra unge grønlændere, som havde studeret i Danmark 

i 1960’erne og 1970’erne. Det var unge mennesker, som havde været gennem det reformerede 

undervisningssystem (se 4.2.2.), og som havde lyst til at starte en debat om politisk forandring 

i Grønland. De delte den samme protest-kultur som man så i mange vestlige lande på det 
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tidspunkt. I det grønlandske tilfælde gik protesten i Grønland imod danskerne, og det kom til 

udtryk i samfundsorienteret og politisk betonet poesi og prosa (Berthelsen 1983: 244-45).  

3.2.8. Den engelske påvirkning 

Der findes ikke grønlandske pendanter til Étiembles bog ’Franglais’. Den fremmede 

påvirkning kan dog konstateres i nye genrer som gysergenren og musikgenren rap (Langgård 

2004: 97). Forfatter og tidligere underviser på det grønlandske universitet Christian Olsen 

mener dog ikke, at den moderne grønlandske litteratur følger de strømninger, der er i 

Danmark og Europa. I Grønland er det især grønlændernes placering mellem grønlandskhed 

og danskhed, man er optaget af. Men i denne globaliseringens tid opfordrer Christian Olsen 

grønlændere til at lægge større vægt på deres oprindelige baggrund som inuit og se det som 

noget positivt (Langgård 2004: 110). Dette emne behandler jeg indgående mod opgavens 

afslutning i afsnit 6.2..  

3.3. Diskussion 

Der er ingen tvivl om disse to sprogs forskelligheder. Overordnet får man det indryk, at hvor 

det skrevne ord har stor kulturel værdi i Frankrig, så har det talte ord tilsvarende værdi i 

Grønland. Det lader til, at den grønlandske kultur langt op i tiden kan beskrives som en 

mundtlig kulturform, hvorimod man næsten fra begyndelsen har kunnet beskrive den franske 

kulturform som værende skriftlig. Lad os se hvordan det passer med Hastings teori. 

3.3.1. Hastings periodeinddeling 

Hastings periodeinddeling (se afsnit 2.2.) passer fremragende til Frankrigs udvikling, hvor 

perioden mellem det 5. og det 14. århundrede er karakteriseret ved mundtlige etniciteter og 

flydende grænser. På dette tidspunkt er der mange forskellige dialekter i Frankrig, 

skriftsproget er udviklet og bliver brugt. Her oversættes bibelen allerede i det 13. århundrede. 

Hvorimod Grønland i samme periode er karakteriseret af isolation og sproglig afgrænsning fra 

omverdenen. Med hensyn til dialekter, så findes de i Grønland i dag, men på dette tidlige 

tidspunkt i grønlændernes historie er det uvist, om der har været nogen (Kolte 1999:87-88). 

Mellem år det 15. århundrede og Den franske Revolution passer det fint på Frankrig, at der 

udvikles et religiøst og juridisk sprog, som alle er i kontakt med. Der udkommer skønlitterære 

værker, og en elite dannes. I Grønland befinder man sig på dette tidspunkt stadig i Hastings 

første periode. Danskerne kommer ikke til Grønland før i 1721. Det vil sige, at man i 
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Grønland har gennemgået en rivende udvikling de sidste par hundrede år, hvor landet faktisk 

til at starte med har været ca. 300 år bagud i forhold til Frankrig. Rækkefølgen har dog været 

nogenlunde den samme. Først kom de religiøse skrifter og så nedskrivningen af sagn og 

myter, dog er der ikke blevet udviklet et juridisk sprog. Man skal være opmærksom på, at det 

var danskere, der førte an i denne fase, og det er også dem, der har dannet eliten i Grønland i 

alle tre perioder. Fra 1789 dannes der en borgerlig bevidsthed både politisk og kulturelt i 

Frankrig, hvilket også er helt i tråd med Hastings teori. I Grønland begynder denne periode 

først i starten af det 20. århundrede. Periodemæssigt passer Hastings teori ikke til den 

grønlandske udvikling, men indholdsmæssigt giver det dog mening, selv om den dog ikke kan 

bruges på alle punkter jf. dialekterne og det juridiske sprog. Hastings periodeinddeling passer 

bedst til de vesteuropæiske lande – og ikke særlig godt til postkoloniale lande.  

3.3.2. Den nationale opvågning  

Ifølge Hastings fødes en nation i det øjeblik, den får et skriftsprog (se afsnit 2.2.). Dette virker 

lidt bagvendt i forhold til Grønland, da det her er danske missionærer, der har udviklet det 

grønlandske sprog for at tilfredsstille et dansk behov. Den grønlandske sprogundervisning er 

foregået inden for de kirkelige rammer, som oprindeligt var et fremmed element i den 

grønlandske kultur. Man kan forestille sig, at befolkningen har levet i en parallel verden, og at 

dette har påvirket deres forhold til deres sprog. At de har haft ét forhold til det grønlandske 

sprog, der blev brugt i skole og kirke, og et andet til det sprog, der blev brugt i hjemmet – det 

sprog der formidlede deres traditioner, levemåde og livsanskuelse. Derfor er det tvivlsomt, om 

skriftsproget alene kan bidrage til, at Grønland på dette tidspunkt kan betragtes som en nation. 

I det grønlandske tilfælde er det mere relevant at interessere sig for, hvornår grønlænderne 

selv begyndte at bruge deres eget skriftsprog. For det er på det tidspunkt, at man fra 

grønlandsk side begynder at udvikle rammen omkring idéen om den grønlandske nation. Den 

vigtigste aktør på dette punkt er den grønlandske avis ’Atuagagdliutit’, der stadfæster det 

standardiserede grønlandske sprog og er med til at danne idéen om en fælles grønlandsk 

nation jf. Benedict Andersons trykkefællesskab.  

Fransk er på den anden side udviklet af franskmænd og har været igennem en lang 

kontinuerlig udvikling. Der eksisterer i den franske befolkning en stærk tilknytning til det 

franske sprog, især på grund af de historiske begivenheder, der har fundet sted, og som har 
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haft en meget tæt forbindelse til sproget. Heraf udspringer en stor taknemmelighed til sproget 

blandt den franske befolkning. 

Op gennem tiden har det franske sprog fået tillagt en række egenskaber, som følge af dets 

kulturformidlende rolle. Derudover kappede Den franske Revolution alle bånd fra religionen. 

Dette kan være en medvirkende faktor til det franske sprogs fremtrædende plads i den 

nationale identitet. Måske har franskmænd fået det forhold til nationen og derved sproget, som 

de førhen havde til religionen jf. Benedict Anderson afsnit 2.1. 

I lang tid var det den mundtlige kulturform, der prægede Grønland. Nu, hvor man har bevæget 

sig ind i den skriftlige kulturform og den mundtlige næsten er uddød (se afsnit 3.2.2), kan man 

forestille sig, at denne udvikling har betydning for folkets nationale selvforståelse. Den 

markerer, at Grønland nu er trådt ind i en ny æra, men også at det er ved at miste forbindelsen 

til landets oprindelige kultur. Det franske skriftsprog har en lang historie bag sig, og man har 

tillagt det en række egenskaber, der reflekteres i den nationale selvforståelse (se afsnit 

3.1.4+3.1.5). Derfor er man straks på vagt, når et andet sprog begynder at infiltrere det franske 

nationalsprog. 
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4. Sprogpolitisk udvikling 

4.1. Sprogpolitik i Frankrig  

Som nævnt i afsnit 3.1.1., så blev den første franske tekst skrevet i 842. Dog var latin stadig 

meget udbredt. I 1539 fik Frankrig sin første sproglov, der kaldtes ’L’Ordonnance de Villers-

Cotterêts’ (Bakmand 1996: 21). Loven gjorde fransk til landets officielle 

administrationssprog, selvom det kun var en lille del af befolkningen, der talte fransk. I 

praksis var fransk allerede blevet brugt i stigende grad i centraladministrationen. Formålet 

med at indføre denne lov var at gøre lovgivningssproget forståeligt, klart og tydeligt for 

befolkningen i Frankrig, men en anden effekt var, at den bekæmpede latin (Bakmand 1996: 

21). Det hævdes også, at loven indførtes med det formål at marginalisere de mange dialekter, 

der fandtes i Frankrig på det tidspunkt. Med denne første sproglov motiverede François I 

(1515-1547) til brugen af fransk, og loven slog tonen an for den fremtidige relation mellem 

sprog, stat og magt i Frankrig (Adamson 2007: 2). 

4.1.1. Académie française 

Det 17. århundrede var præget af en søgen efter et fælles klassisk sprog. Derfor oprettede 

Richelieu i 1635 det franske sprogakademi ’Académie française’ (se afsnit 3.1.3.) (Walter 

1988: 100). Desuden oplevede monarkiet i denne periode en magtforandring. Forholdet 

mellem politisk magt, autoritet og sprog, som havde været så klart defineret under Francois I, 

blev nu lidt mere kompliceret. I Paris opstod en ny bureaukratisk klasse, hvilket betød at 

økonomisk og politisk magt ikke altid lå samme sted – altså hos kongen, som den hidtil havde 

gjort. Alle forsøgte at dominere: kongehuset, den lovgivende magt og bureaukratiet (Adamson 

2007: 4). Formålet med Det Franske Akademi var, at det skulle sætte normen for det franske 

sprog. Det vil sige, at staten sigtede mod at forene riget ved at institutionalisere det 

fællessprog, der skulle cementere forholdet mellem sprog og stat (Adamson 2007: 5). På 

relativt kort tid formåede Akademiet at publicere både grammatikker og ordbøger (se afsnit 

3.1.3.). Det franske sprog blev kontrolleret og forsvaret i en grad, der var uset i det øvrige 

Europa (Adamson 2007: 6). 

4.1.2. Sproglig intolerance og sproglovgivning 

Efter Revolutionen forstærkedes forholdet mellem sprog og stat yderligere. Denne gang var 

det blot ikke kongehuset, der styrede, men Nationalkonventet. Den nye republik, der var ’une 



37 
 

et indivisbile’, tolererede ikke de mange dialekter, der stadig eksisterede i Frankrig. Derfor 

skærpede man under den 1. Republik lovgivningen angående offentlige dokumenter 

(Adamson 2007: 7). ’Le décret du 2 thermidor an II’ fra 1794 påbød, at alle dokumenter skulle 

udfærdiges på fransk, ellers risikerede man en fængselsstraf (Adamson 2007: 8). Man gik til 

angreb mod dialekterne ved at kalde dem for vulgære og barbariske (Adamson 2007: 7). Som 

en konsekvens af Revolutionen svækkedes det internationale og universelle franske sprogs 

status. Nabolandene så nu det republikanske Frankrig som en fjende, man skulle forsvare sig 

imod. Republikanerne koncentrerede sig derimod om landets interne politik. I forhold til sprog 

var fokus på en sammenhængende national sprogpolitik om, at sproget skulle være en 

integreret del af nationen, samt på overbevisningen om, at politisk enhed kun kunne opnås ved 

sproglig enhed (Adamson 2007: 8). 

4.1.3. Undervisningssystemet som sprogligt rensemiddel 

’Le Terreur linguistique’, som Nationalkonventet havde indført, fortsatte ind i det 19. 

århundrede. Den førte sprogpolitik medførte store kulturelle tab, og den blev også modtaget 

med stor modstand. Der blev kørt en hetz mod de øvrige dialekter i Frankrig for at sikre 

politisk enhed (Adamson 2007: 9). Det var også i dette århundrede, at det nuværende 

uddannelsessystem blev udviklet. Inden Revolutionen var det kirken, der stod for 

undervisningen. Efter Revolutionen manglede der en erstatning for de gamle kirkeskoler – der 

blev undervist, men ikke efter et bestemt system (Adamson 2007:8). I 1807 indførte Napoleon 

Bonaparte ’le lycée’, og folkeskolen blev indført under Louis-Philippe i 1832. Der blev 

oprettet skoler i hver enkelt kommune og seminarier i hvert et departement i hele Frankrig. 

Hvis man skulle ansættes i det offentlige, var det et krav at kunne skrive standard fransk 

(Adamason 2007: 9). På denne måde blev det franske sprogs position forstærket. Gratis 

obligatorisk skolegang for alle med fransk som det officielle undervisningssprog blev indført i 

1886 med ’La Loi Jules Ferry’ med sloganet: ’gratuitité, obligation, laïcité’ (Adamson 

2007:10).  

4.1.4. Goliat kæmper for sit sproglige terræn 

Det var ikke før efter Anden Verdenskrig, at der skete en opblødning i forhold til de øvrige 

sprog og dialekter i Frankrig. ’La Loi Deixonne’ af 1951 gjorde det muligt at tilbyde 

undervisning i regionalsprogene (Huchon 2002: 238). Loven vidner om, at man ikke længere 
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anså de regionale sprog som en trussel. Desuden blev ‘Le Conseil national des langues et 

cultures régionales’ stiftet i 1985 (Huchon 2002 : 238). 

I efterkrigstiden spillede USA en central rolle på den internationale scene, hvilket har haft stor 

indflydelse på den øvrige verden. I sprogligt henseende er engelsk i stigende grad blevet brugt 

i internationale sammenhænge inden for medier, kulturprodukter, kommunikationsteknologi 

osv. Man taler om engelsk som vor tids lingua franca. I 1974 indførtes ’La Loi du 31 

décembre 1974 relative à l’emploi de la langue française’ populært kaldt ’La Loi Bas-

Lauriol’. Denne lov var et forsvar af det franske sprog og skulle komme opfattelsen af engelsk 

som det eneste universelle internationale sprog til livs. Man lagde vægt på, at f.eks. 

brugsanvisninger, reklamer, varedeklarationer skulle af franskmænd kunne læses på fransk. 

Det viste sig, at loven ikke fik den store effekt, så i 1994 indførte man ’La Loi Toubon’ (La 

Loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française). Denne lov var en udvidelse af 

’La Loi Bas-Lauriol’, som gav bedre muligheder for kontrol og sanktioner (Pontier 1997: 9-

11) (Bakmand 1996: 71).  

Som nævnt i afsnit 3.1.6., så vil Frankofonien blive behandlet særskilt i afsnit 6.1.. 

4.2. Sprogpolitik i Grønland 

I Grønland var den danske konge ansvarlig for Missionens arbejde. Da det har været 

missionærerne, der, især drevet af det lutherske princip, har udarbejdet det skriftlige 

grønlandske sprog, kan sprogplanlægningen ikke betragtes som institutionaliseret, og der kan 

heller ikke være tale om, at man har ført en bevidst sprogpolitik. Der udkommer hurtigt både 

ordbøger og grammatikker umiddelbart efter missionærernes ankomst, hvilket vidner om en 

ihærdig indsats fra deres side for at få kodificeret det grønlandske sprog (se afsnit 3.2.5.). Det 

grønlandske sprog blev udviklet af danskere til danskere. Dette ses også i ordbøgerne, der alle 

var grønlandsk-danske. Desuden var kirkens interne administrationssprog reelt, men ikke 

formelt, dansk (Pedersen 1988: 32-33). 

Kristningen af Grønland udløste et behov for en grønlandsk skole. Dette skabte grobund for en 

debat, der foregik i København mellem Missionskollegiet og Handelsdirektionen mellem 1792 

og 1807, hvor man diskuterede, hvorvidt det grønlandske folk skulle lære dansk eller ej. I 

Handelsdirektionen mente man nemlig, at arbejdet i Grønland ville falde lettere, hvis de lokale 
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kunne lidt dansk, men dette var Missionskollegiet aldeles ikke enig i. I 1844 blev de dog enige 

om, at de havde brug for uddannede og dansktalende grønlændere for at kunne varetage deres 

virksomhed i Grønland (Pedersen 1988: 31). Det var med dette i sigte, at Missionen og 

Handelsdirektionen i fællesskab etablerede to seminarier i Grønland (Pedersen 1988: 35). 

4.2.1. Seminarerne 

De danske handelsbetjente kunne ikke tilstrækkeligt grønlandsk til at kunne varetage deres 

funktioner, og Missionen mente, at den ville få større gennemslagskraft, hvis det var lokale 

grønlændere, der bar det kristne budskab frem (Pedersen 1988: 36-37). Derfor anså man det 

som nødvendigt at stifte seminarier med danskundervisning. Det blev til to seminarier, hvor 

dansk varierede i omfang. Seminariet i Nuuk blev stiftet i 1845 og det i Ilulissat i 1847. I 

Ilulissat lagde man stor vægt på danskundervisningen, da man skulle være dygtig til dansk, 

hvis man ville blive præst, så derfor foregik meget af undervisningen på dansk. I Nuuk 

derimod anså man danskundervisningen som et almindeligt fag (Pedersen 1988: 38). 

Seminariet i Nuuk og avisen Atuagagdliutit (se afsnit 3.2.6.) skulle hen mod slutningen af det 

19. århundrede blive centrum for dannelsen af en national-kulturel bevidsthed, og det var også 

herfra, at et standardiseret grønlandsk skriftsprog blev manifesteret (Pedersen 1988: 40). 

4.2.2. Koloniseringens konsekvenser – øget behov for danskkundskaber 

Handelsvirksomheden i Grønland fik konsekvenser for de oprindelige grønlandske levevilkår. 

Ved at opkøbe deres fangstprodukter rokkede man ved grundlaget for det grønlandske folks 

eksistens. Derudover havde missionærarbejdet forårsaget, at en stor del af de oprindelige 

grønlandske institutioner, skikke og regler var gået fortabt, da åndemaning og trylleformularer 

ikke var forenelige med den kristne tro (Astrup 1980: 52) (Jørgensen 1999: 151-154). 

Ydermere var den sidste halvdel af det 19. århundrede præget af dårlig fangst, fattigdom, 

hungersnød og sygdom (se i øvrigt afsnit 3.2.6.). For at genoprette selvrespekten indførtes 

forstanderskaberne i 1862 - ét i Sydgrønland og ét i Nordgrønland. Dette var den første 

politiske institution med grønlandske medlemmer. Den lokale danske kolonibestyrer var 

formand, mens flertallet af repræsentanterne var grønlandske. Reelt havde grønlænderne ingen 

indflydelse på grund af manglende kompetence (Pedersen 1988: 35). 

I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte der så småt at opstå et grønlandsk ønske om at 

tilegne sig danskkundskaber, og det mundede ud i lov nr. 134 om Grønlands Styrelse af 1925, 
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hvor der står i § 26, at grønlandske børn både skal undervises i grønlandsk og dansk (Pedersen 

1988: 44). Dette ønske udsprang delvist af den udbredte opfattelse i denne periode, at 

Grønland var et primitivt land, og at det grønlandske sprog var et primitivt sprog. Danmark 

var derimod et kulturland med et kultursprog (Pedersen 1988: 45). Fra grønlandsk side indså 

man, at danskkundskaber var en forudsætning for socialt avancement. Man anså det danske 

sprog som nøglen til uddannelsesmæssigt, teknologisk, økonomisk og politisk fremskridt 

(Pedersen 1988: 42). Derudover fik fiskerindustrien fodfæste i Grønland i denne periode, og 

man indså, at man måtte tilpasse sig de nye tider. Grønlænderne var nødt til at kunne andre 

sprog end kun deres eget. De nye tider stillede nye krav, og grønlænderne måtte forberede sig 

på fremtiden (Pedersen 1988: 44-45). I praksis ændrede loven fra 1925 ikke sprogsituationen 

synderligt, da det kun var de elever, der boede i samme område som præsten, der modtog 

danskundervisning (Pedersen 1988: 47). Loven fik dog den konsekvens, at skolevæsenet måtte 

revideres for at kunne leve op til lovens forordninger. I sidste ende resulterede dette i 

oprettelsen af centralskoler, de såkaldte A-B skoler, hvor A-linien var grønlandssproget og B-

linien delvis dansksproget (Pedersen 1988: 53). Dog var det kun de dygtigste grønlandske 

elever, der fik lov til at gå på B-linien (Langgård 2001: 15). 

Efter Anden Verdenskrig blev Grønland i kraft af nyordningen i 1950 populært kaldt ’G-50’ 

åbnet for omverdenen, statens handelsmonopol blev ophævet, og ved grundlovsændringen i 

1953 blev Grønlands kolonistatus ophævet. Grønland var dermed at regne som et dansk amt 

(Pedersen 1988: 57). Lov nr. 274 af 27. maj 1950 adskiller skole og kirke og giver hjemmel til 

oprettelsen af A-B skolerne (Pedersen 1988: 64). I den efterfølgende periode oplever det 

grønlandske samfund en danisering, og dette påvirker implicit sprogsituationen. Den øgede 

danske sproglige tilstedeværelse i Grønland var givetvis på bekostning af den grønlandske, da 

grønlandsk som undervisningssprog og fag blev nedprioriteret i denne periode (Pedersen 

1988: 71).  

4.2.3. Grønlandsk – hovedsprog i Grønland 

Der kom en grønlandsk modreaktion til daniseringen af Grønland, og det resulterede i 

Hjemmestyreloven af 1979, hvor § 9 lyder således: 

”Det grønlandske sprog er hovedsproget. Der skal undervises grundigt i det danske sprog. 

 Stk. 2. Begge sprog kan anvendes i offentlige forhold” (se bilag 1).  
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På skolebænken betød dette kun, at undervisning i det grønlandske sprog nu var obligatorisk 

for alle, også de rent dansksprogede. A-B skolen overlevede hjemmestyreloven, men der 

foregik en gradvis grønlandisering, indtil den dansksprogede skole blev afskaffet i 1994 

(Langgård 2001: 38), således at den grønlandske skole i dag er rent grønlandssproget 

(Langgård 2001: 31). Der pågår nu en grønlandiseringsproces, dog er man medvidende om, at 

grønlandsk er et lille sprog og derfor opfattes dansk og engelsk som supplement til det 

grønlandske sprog (Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse 2001: 43) 

Det skal nævnes, at Hjemmestyreloven den 21. juni 2009 bliver afløst af Grønlands nye 

Selvstyrelov. I udkastet til Selvstyreloven, der er udarbejdet af en grønlandsk/dansk 

selvstyrekommission (Grønlands Hjemmestyre 2009) skrives der således i § 20 om 

sprogforhold: 

”Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland” (se bilag 2). 

Alt tyder derfor på, at Grønland fortsætter den grønlandiseringsproces, som de har påbegyndt. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at Grønland ikke har nogen egentlig sproglov. Dog er sproget 

ikke ureguleret, da der findes passager om sproget i andre love og bestemmelser, f.eks. i loven 

om Grønlands Sprognævn, der oprindeligt blev grundlagt i 1950’erne, og i loven om 

Grønlands stednavnenævn (Langgård 2001: 24-25).  

4.3. Diskussion  

I 1721 sejlede Hans Egede til landet i det høje nord. Heldigvis for grønlænderne var 

missionærerne fredeligt sindede, og det viste sig, at de ønskede at bevare den oprindelige 

grønlandske kultur. Til en vis grad. For årsagen til den lange rejse til Grønland var netop at 

missionere, at forkynde evangeliet og udbrede den kristne tro. Det grønlandske sprog var på 

dette tidspunkt ikke nedfældet på skrift, for det havde der ikke været brug for. Hvis 

missionærerne skulle efterleve det lutherske princip, var kirkerelateret litteratur nødvendig. 

Det var derfor op til den enkelte præst at udvikle et grønlandsk sprog (se afsnit 3.2.4.). 

Sprogudviklingen i Grønland på dette tidspunkt var derfor udelukkende knyttet til den 

lutherske vision om, at budskabet om Gud og kristendommen skulle være tilgængeligt på 

modersmålet. Der var derfor ikke tale om en bevidst sprogpolitik, da der intet forhold var 

mellem sprog og stat. Det var kirken, der afgjorde sprogsituationen i Grønland. 
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Hvis vi derimod vender blikket mod sprogsituationen i Frankrig i det 18. århundrede, så 

billedet ganske anderledes ud. Det Franske Akademi havde allerede eksisteret i næsten et 

århundrede. Oplysningstiden var i fuld blomstring, og der blev udviklet store tanker og idéer. 

De franske oplysningsfilosoffer var førende indenfor deres felt og formidlede deres idéer på 

fransk. Fransk blev betragtet som diplomatiets sprog (se afsnit 3.1.4.). Den franske Revolution 

skærpede forbindelsen mellem stat og sprog, og den efterfølgende 1. Republik indførte landets 

anden sproglov, der påbød, at alle landets dokumenter skulle skrives på fransk, ellers kunne 

man risikere en fængselsstraf. Man var overbevist om, at politisk enhed kun kunne opnås ved 

sproglig enhed. Det franske sprog skulle være en uadskillelig del af nationen. 

Disse to scenarier bidrager til forståelsen af, hvor vidt forskellige disse to landes historie er. 

Når man ser nærmere på sprogpolitikken i de to lande, er det meget vigtigt at tage landenes 

geografiske placering i betragtning. Frankrig har en central beliggenhed i Europa i et 

territorium, der har huset mange befolkningsgrupper før franskmændene, men det er den 

frankiske konge, der erobrede sig frem til det land, der i dag kaldes Frankrig. På grund af sin 

beliggenhed har Frankrig altid haft nabolande – en kulturel Anden, som det har kunnet 

sammenligne sig med. Landet har været opmærksom på potentielle trusler, og dette ses igen i 

landets sprogpolitik. Den franske stat har været meget bevidst om, hvilken betydning det 

franske sprog har haft for stats- og nationsdannelsen, og man har ikke holdt sig tilbage med 

sproglovgivningen. Situationen ser helt anderledes ud i Grønland. Landet ligger yderst isoleret 

og er beboet af en oprindelig befolkning, der længe levede i pagt med naturen. De havde 

udviklet et samfundsmønster, der passede til deres levemåde, og de mødte stort set ikke 

fremmede kulturer, før danskerne kom med korset i hånden. Som udgangspunkt har Grønland 

og Frankrig langt fra haft de samme forudsætninger for nations- og statsdannelse, men ikke 

desto mindre står begge lande i dag ansigt til ansigt med globaliseringens tidsalder. 

Da den franske nationalstat så dagens lys, var der ingen, der overvejede, hvorvidt der 

eksisterede en grønlandsk nation – hverken grønlændere eller missionærer. I virkeligheden 

kan man ikke tale om bevidst sprogplanlægning eller sprogpolitik i Grønland før 1925. Den 

overordnede danske indstilling til de generelle forhold i Grønland var, at den oprindelige 

kultur skulle bevares (Lennert 2001: 55). Det betød, at man fra dansk side isolerede Grønland 

fra fremmed påvirkning i en periode, hvor man i Frankrig gik igennem oplysningstiden, 
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Revolutionen og industrialiseringen. I en tid, hvor det franske samfund gennemgik en enorm 

forandring og udvikling, var Grønland ikke kun geografisk isoleret. Kolonimagtens 

overordnede politik overfor landet gik under navnet ’isolationspolitik’ (Grønlands 

hjemmestyre 2009a). 

4.3.1. Uddannelse, industrialisering og kulturformidling 

I forhold til at Seminariet i Nuuk skulle blive rugested for udviklingen af den grønlandske 

bevidsthed kan man ikke lade være med at tænke på den forbindelse, Gellner ser mellem 

uddannelse og kulturformidling. I virkeligheden taler Gellner om den almene og obligatoriske 

uddannelse, og det er ikke det, de grønlandske seminarier tilbyder, men ikke desto mindre har 

de haft en meget vigtig rolle i dannelsen af den grønlandske bevidsthed. Derimod afspejler 

Gellners tanker meget præcis, hvad der skete i Frankrig i slutningen af det 19. århundrede med 

indførelsen af Jules Ferry loven, der pålagde alle obligatorisk skolegang. Loven var netop et 

bevidst forsøg på at samle nationen. På Jules Ferrys sproglovs tid var industrialiseringen i fuld 

sving i Europa - også i Frankrig, hvilket også kan have bidraget til behovet for en obligatorisk 

skolegang i Frankrig. Dette er præcis, hvad Gellner siger om sammenhængen mellem 

uddannelsessystemet og det moderne samfund. Det moderne samfund har brug for 

uddannelsesinstitutioner for at etablere en ny base for identitetsdannelse, og i det moderne 

samfund er det ifølge Gellner sprog og kultur, som knytter folk sammen (se afsnit 2.1.). I 

Grønland begyndte industrialiseringen så småt i 1920’erne, og samfundet ændrede karakter og 

udviklede sig mere og mere til at være et fiskerisamfund (Friis 1999: 175-176). Det 

interessante ved denne periode er, at grønlænderne i stigende grad ønskede at tilegne sig det 

danske sprog.   

Til trods for den turbulente sproghistorie har Grønland ikke nogen egentlig sproglov. Man har 

været mest optaget af de omvæltende samfundsændringer og har derfor ikke været 

opmærksom på sprogsituationens udvikling – man har set det grønlandske sprog som et 

primitivt sprog snarere end som et identitetsskabende sprog. I Frankrig har sprogpolitikken i 

høj grad været præget af lovgivning og bekæmpelse af andre sprog end det franske. Den har 

været et håndgribeligt redskab i nationsdannelsen, og det har den franske stat været meget 

bevidst om.  
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5. Visioner for de to sprog 

For at undersøge hvilke visioner der er for de to sprog, vælger jeg at tage udgangspunkt i to 

pjecer – den ene er udgivet i Frankrig og den anden i Grønland. Det er vigtigt at pointere, at 

pjecerne ikke vil blive analyseret i deres helhed. Jeg vil gå ned i teksten, hvor det er relevant 

for mit emne, resten lader jeg ligge. 

5.1. Den franske: ’Promouvoir la langue française dans le monde’ 

5.1.1. Præsentation af pjecen 

Denne pjece (se bilag 3) er udgivet i 2007 af det franske udenrigsministerium. I Frankrig er 

der mange instanser, der varetager det sproglige område. Udenrigsministeriet sørger for 

sprogets udbredelse i verden. I foråret 2006 offentliggjorde udenrigsministeren en ambitiøs 

plan om at relancere det franske sprog ude i verden. Der var sat næsten 50 mio. euro af til 

projektet. Formålet med denne relanceringsplan var at fremme den sproglige mangfoldighed, 

hvilket i realiteten vil sige, at man ville modarbejde kulturel og sproglig ensretning, hvilket 

underforstået er lig med den massive udbredelse af engelsk sprog og kultur (Schneider 2007: 

33). Pjecen er udkommet som et led i denne plan. 

5.1.2. Behandling af pjecen 

På bagsiden af pjecen står der klart og tydeligt, at udover engelsk, så er fransk det eneste 

sprog, der bliver talt på alle fem kontinenter. Dette budskab om det franske sprogs enorme 

udbredelse bliver gentagne gange bragt på bane. Det kan fortolkes som, at Frankrig ser sig 

som det engelske sprogs hårdeste konkurrent. Men det understreger også en trang til at 

markere det franske sprogs tilstedeværelse i verden, og markeringen skal på den måde fungere 

som en påmindelse om, at fransk stadig er et verdenssprog, trods det engelske sprogs 

fremgang. Nu er det franske sprogs rolle blot at forhindre sproglig og kulturel ensretning. 

Denne indstilling fremgår også tydeligt i pjecen: ”Le développement du français contribue à 

la diversité linguistique et culturelle, qui est l’une des grandes causes défendues par la 

France sur la scène internationale”. Hermed menes der, at hvis man vil bidrage til en sproglig 

og kulturel mangfoldighed i verden, så skal man hoppe på den franske vogn, for det er dem, 

der kæmper for mangfoldigheden. Den unævnte modspiller er det engelske/amerikanske sprog 

og den engelske/amerikanske kultur. Der står ligeledes, at den franske udenrigsminister gør alt 

for at fremme flersproglighed ved at tilskynde obligatorisk undervisning i to fremmedsprog i 
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udlandet, for dette ville gavne det franske sprog. Derved står det temmelig klart, at når man i 

Frankrig taler om udbredelse af fransk i den sproglige mangfoldigheds navn, så kan man 

overveje om dette ikke i realiteten er en omformulering af, at Frankrig blot vil være en habil 

modspiller til den engelske/amerikanske dominans og at det egentlige mål er at genvinde sin 

gamle position som det dominerende verdenssprog. For der står også i pjecen, at: ”Le 

rayonnement du français favorise la diffusion des valeurs et des positions de la France dans le 

monde...”. Her er der tale om udbredelsen af den franske civilisation. Man regner med, at hvis 

folk ude i verden lærer det franske sprog, så vil franske værdier såsom demokrati og 

ytringsfrihed brede sig ud til dem (se afsnit 3.1.5.). Det er altså via franskundervisning, at de 

franske værdier spredes. I pjecen udtaler nogle frankofile udlændinge sig om, hvorfor de har 

lært fransk. I denne forbindelse fortæller en ung russisk pige, at hun får et helt andet 

verdenssyn, når hun taler fransk. Hun føler sig simpelthen anderledes end hun plejer. Det er 

denne effekt, Frankrig i endnu større grad vil sprede ud i verden. Udenrigsministeriet vil have 

det franske verdenssyn i fokus – helst på bekostning af det engelske/amerikanske. Derfor 

lægges der så stor en vægt på fransk som kommunikationssprog i EU (Adamson 2007: 76), for 

det skal være det franske verdenssyn, der skal præge den europæiske integration. I pjecen 

fortæller en rumæner, at en årsag til, at han har lært fransk, er, at mange af de store 

internationale organisationer bruger fransk både som officielt sprog og som arbejdssprog, og 

han ser det som en investering i sin karriere at mestre det franske sprog. Her holder Frankrig 

fast i sin status som diplomatiets sprog. Endvidere præciserer en ung mexicansk kvinde, at 

hun holder så meget af det franske sprog, fordi det på én og samme tid er pragtfuldt, præcist 

og melodiøst. Hun er altså blevet påvirket af forestillingen om, at fransk skulle være mere 

præcist og nobelt end andre sprog. Man får endda en amerikaner til at sige, at fransk er nøglen 

til succes. Til allersidst siger én fra Cameroun, at på grund af sprogets enorme udbredelse, 

føler han sig som en verdensborger, når han taler fransk. 

5.2. Den grønlandske: ’Vores kulturarv’ 

5.2.1. Præsentation af pjecen 

Denne pjece (se bilag 4) udkom i 2004 og er udgivet af Departementet for kultur, uddannelse, 

forskning og kirke i det grønlandske Landsstyre. Der var valg i Grønland i 2007, så 

landsstyremedlem for kultur i 2004 Henriette Rasmussen blev i 2007 skiftet ud med Tommy 
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Marø, som er det nuværende landsstyremedlem for kultur (Grønlands hjemmestyre 2009b). I 

2004 blev der udarbejdet en kulturredegørelse med titlen ’Rundt om kulturen, Grønland som 

kulturnation’. Det er i dette perspektiv, at pjecen ’Vores kulturarv’ blev til. Som det fremgår 

af pjecen, var der stort set enighed i landsstyret omkring kulturredegørelsen. Formålet med 

pjecen er at skabe debat i befolkningen.  

5.2.2. Behandling af pjecen 

Som udgangspunkt skelner denne pjece mellem den materielle og den immaterielle kulturarv. 

Eksempler på den materielle kulturarv er kajakken og hundeslæden. Disse fysiske størrelser er 

så udtryk eller symboler for den immaterielle kultur, der fortæller noget om de levevilkår, 

traditioner og skikke, der er eller har været i Grønland. I denne opgaves perspektiv er sproget 

det vigtigste eksempel på immateriel kulturarv. Andre eksempler er udøvende kunst, 

skindtilberedning og ritualer. Denne pjece tager udgangspunkt i den immaterielle kulturarv. 

Pjecens opbygning består i, at man har udvalgt nogle emner, der har betydning for den 

kulturelle situation i Grønland. I hvert emne drømmer man sig 300 år frem og beskriver, 

hvordan man håber, at situationen ser ud på det tidspunkt, og så kommer der efterfølgende et 

forslag til, hvordan man kan realisere drømmen. 

Under emnet sprog og litteratur drømmer man om, at grønlandsk skal være det sprog i 

Grønland, der har den højeste status. Man ønsker, at engelsk skal være det første 

fremmedsprog, og at alle fastboende i Grønland skal kunne grønlandsk. Her er det værd at 

nævne, at Henriette Rasmussen, som står bag denne pjece, tilhører det venstreorienterede 

selvstændighedsparti Inuit Atagatigiit (IA) (IA 2009) (Landstinget 2009). Det vil sige, at det 

nok ikke er alle, der er enige med Henriette Rasmussens drømme. Det er 

bemærkelighedsværdigt, at dansk sprog og kultur slet ikke bliver nævnt i pjecen, hvilket 

resulterer i, at det kommer implicit til udtryk i pjecen, at man drømmer om at rense Grønland 

for dansk påvirkning. At man ønsker, at engelsk skal være det første fremmedsprog, indikerer, 

at man ønsker, at Grønland skal fokusere på globaliseringen. Man kan forestille sig, at en 

grønlænder med dette synspunkt ser globaliseringen som en adgangsbillet til at stå på lige fod 

med andre lande. Det fremgår også af pjecen, at man drømmer om, at den grønlandske kultur 

skal inspirere alverdens kunstnere inden for alle kunstarter, og at grønlandske kunstnere skal 

være eftertragtede i hele verden. I pjecen aner man en længsel efter anerkendelse. Man ønsker 
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at være en ligeværdig medspiller i den globaliserede verden. Samtidig henviser pjecen 

ustandseligt til den oprindelige kultur: ”Både musikere, sangere og dansere udvikler sig i takt 

med den internationale udvikling, samtidig med at de fastholder og udvikler deres nationale 

islæt.” Disse henvisninger til det særegne og oprindelige grønlandske optræder flere steder i 

pjecen, og er i høj grad i tråd med Anthony D. Smiths teori om traditionernes ny- eller 

genfortolkning op i gennem generationerne. Det er sådan landstyremedlemmet forestiller sig, 

at grønlændere vil bevare kontakten til deres rødder. Det store fokus der lægges på, at især de 

elektroniske medier er grønlandsksprogede, kan sættes i forbindelse med Benedict Andersons 

tanker om mediernes rolle i stadfæstelsen af nationens sprog (se afsnit 2.1.). Denne pjece kan 

også ses som et opgør med den koloniale arv, hvor man forsøger at finde en ny identitet, hvor 

man formår både at bevare de etniske rødder og samtidig være en aktiv deltager i 

globaliseringen.  

5.3. Sammenfatning 

Begge pjecer har det til fælles, at de har en kulturel Anden at kæmpe med. Dog næves denne 

Anden ikke, men er kun implicit til stede i pjecerne. For Frankrigs vedkommende er der tale 

om den engelske/amerikanske Anden, og for Grønland er det den danske. I den grønlandske 

pjece fremstår det engelske sprog som en mulighed for Grønland til at rive sig løs fra den 

danske forbindelse, der har været ret stærk i den postkoloniale tid.  

Begge pjecer giver udtryk for et ønske om international anerkendelse. I Grønland fremstår 

dette som en drøm. I Frankrig kæmper man en brav kamp for, at det franske sprog anerkendes 

som et internationalt sprog af stor betydning. Frygten for at blive opslugt af globaliseringen 

driver grønlændere til at genopdage og holde fast ved deres etniske rødder, hvilket kan vise 

sig at være deres bidrag til globaliseringen. Frankrig derimod fokuserer på det franske sprogs 

internationale position, og når der bliver lagt så mange ressourcer i det, lader det til at have 

stor betydning for den franske selvforståelse. Pjecen udtrykker i hvert fald, at Frankrig er en 

aktiv aktør i den kulturelle globalisering – bare på den franske måde. 
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6. Frankrig, Grønland og globaliseringen 

6.1. Det frankofone projekt 

6.1.1. Koloniseringsprocessen 

Da franskmændene i det 16. århundrede forsøgte at finde en søvej til Kina, stødte de 

tilfældigvis på Canada, og det viste sig at blive begyndelsen på et spirende koloniimperium på 

den anden side af Atlanten. Senere hen gav trekantshandelen mellem Frankrig, Afrikas 

vestkyst og Indien anledning til yderligere tilføjelser til det kommende koloniimperium. 

Denne del af koloniseringsprocessen kaldes ofte det første franske kolonirige (se bilag 5). 

Eftersom kolonimagterne ofte konkurrerede om de samme områder, undergik koloniriget flere 

ændringer i den efterfølgende tid (Degn 2003: 6-8).  

Det franske indtog i Afrika i midten af det 19. århundrede var afsættet for det andet franske 

kolonirige. Algeriet var det første land, der blev koloniseret, men der skulle gå en årrække, før 

Frankrig fik kontrol over resten af de nordafrikanske lande. Det var nemlig ikke før slutningen 

af det 19. århundrede, at den franske koloniseringsproces for alvor fik vind i sejlene. Da 

kontrollerede Frankrig Nordafrika, Fransk Vestafrika, Fransk Ækvatorialafrika, Madagaskar, 

Comorerne, Djibouti og Fransk Indokina. Som en konsekvens af det tyske nederlag i Første 

Verdenskrig og Versailles-freden overtog Frankrig dele af Cameroun og Togo, og derudover 

kom Syrien og Libanon, som havde været en del af det Osmanniske Rige, også i fransk 

besiddelse. Det er i denne periode efter Første Verdenskrig, at det franske imperium når sit 

højdepunkt (se bilag 6), og situationen ændredes ikke før efter Anden Verdenskrig, hvor de 

fleste af kolonierne blev selvstændige. Afkoloniseringen gik i gang, og i 1960 var den stort set 

tilendebragt. Undtagelsen var Algierkrigen, som blev en langvarig krig, der først blev afsluttet 

med Evian-aftalen i 1962 (Degn 2003: 8-10). 

6.1.2. Frankofonien – en konsekvens af afkoloniseringen 

Selve ordet ’frankofoni’ blev konstrueret i 1880 af den franske geograf Onésisme Reclus for 

at definere den flok mennesker og lande, som i forskellige henseender brugte det franske 

sprog. I 1962, samme år som Algeriet blev selvstændigt, bliver ordet taget op igen (OIF 2009). 

Dette år markerer, at Frankrigs storhedstid som kolonimagt nu definitivt er et overstået kapitel 

(Parker 2002:13).  
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Initiativet til et frankofont fællesskab kom fra Afrika. Nærmere bestemt var det præsidenterne 

Senghor fra Senegal, Bourguiba fra Tunesien og Diori fra Nigeria, der ytrede ønske om, at 

Frankrig skulle oprette et fællesskab for fransktalende lande (Judge 2000: 80) (Parker 

2002:14). Dette sker i 1962, det vil sige umiddelbart efter disse landes selvstændighed (Degn 

2003: 10). Den franske regering forholdt sig lidt passivt til forslaget, da den ikke var meget for 

at involvere sig i et post-kolonialt frankofont fællesskab af denne kaliber, hvor den kunne 

risikere at blive kritiseret for at praktisere både kulturel og økonomisk nykolonialisme (Judge 

2000: 80). Det frankofone samarbejde foregik i en årrække i forskellige fora, men når det 

frankofone projekt skal dateres, henvises der typisk til det møde i marts måned 1970, hvor 

’Agence de la coopératon culturelle et technique’ (ACCT) blev stiftet. På dette tidspunkt var 

der 21 medlemslande. I 1998
5
, hvor antallet af medlemslande havde nået 49, fik ACCT et nyt 

navn: ’Agence de la Francophonie’ (Parker 2002: 15). I 1998 får organisationen sit nuværende 

navn, nemlig ’Organisation internationale de la Francophonie’(OIF 2009), som i dag tæller 56 

medlemslande og 14 observationslande (se bilag 7). 

I 1984, da afkoloniseringen syntes at tilhøre en forgangen tid, stiftede den franske regering 

med François Mitterand i spidsen ’Haut conseil de la francophonie’ med selveste præsidenten 

som formand. Rådet hører under udenrigsministeriet og dets budget (se bilag 8) (Judge 2000: 

80). Dette initiativ indikerede, at man i Frankrig nu var klar til at bidrage mere aktivt til 

frankofoni-politikken.  

6.1.3. Frankofoniens gennemslagskraft 

Det var under 2. Verdenskrig, at den franske regering begyndte at bruge det kulturelle område 

i udenrigspolitikken. I 1941 oprettede De Gaulle de såkaldte ’commissariats’, som var 

ministeriernes forgængere. ’Commissariat aux Affaires étrangères’ havde to afdelinger. Den 

ene var ‘Direction des affaires politiques’ og den anden ‘Service des affaires administratives 

et consulaires et des œuvres françaises à l’étranger’. Den sidste blev senere kaldt ’Direction 

générale des relations culturelles et des œuvres françaises à l’étranger’ (Parker 2002:18). Man 

kan hævde, at det er lidt atypisk at sætte fokus på kultur i et lands udenrigspolitik, men som vi 

har erfaret tidligere i opgaven, så havde Frankrigs prestige og kulturelle arv indtil Anden 

Verdenskrig længe været i høj kurs i udlandet, og det havde Frankrig ligeledes nydt godt af i 

                                                           
5
 Det bør nævnes, at der på OIF’s hjemmeside (samme OIF-side som der henvises til et par sætninger længere 

nede) fremgår, at Agence de la Francophonie blev stiftet i 1995.  
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mange år. At det så netop var under Anden Verdenskrig, at det kulturelle aspekt blev 

institutionaliseret i udenrigspolitikken er ikke så overraskende, da man kan forestille sig, at 

Frankrig i denne periode har følt sig truet og nødsaget til at kæmpe for landets renommé, 

prestige og internationale status. Desuden var og er det frankofone projekt hovedsageligt en 

kamp mod den engelske/amerikanske sproglige og kulturelle dominans (Degn 2003: 14), der 

satte ind efter Anden Verdenskrig, og som bare er vokset og vokset i kraft af globaliseringen 

og USA’s økonomiske og kommercielle succes (Schneider 2007: 16). 

Oplysningstiden, Revolutionen og kolonitiden er alle tre faktorer, der har bidraget til 

Frankrigs selvforståelse som en ledende nation, der ønsker at udbrede sine værdier over hele 

verden. Det vil sige, at Frankrig på mange måder opfatter sig som værende overlegen i forhold 

til andre nationer (Parker 2002: 23). Imidlertid har globaliseringen tvunget Frankrig til at 

forholde sig mindre overlegent til andre nationer, hvilket har ført til, at de har indtaget en ny 

strategi, nemlig at plædere for sproglig og kulturel mangfoldighed. Herudover bruger Frankrig 

mange kræfter på at forsvare fransk som et internationalt sprog (se afsnit 5.1.2.) (Parker 2002: 

24). Professor Parker, som især beskæftiger sig med fransk sprogpolitik, skriver således om 

betydningen af brugen af fransk som internationalt sprog: ”The use of French and the 

adoption of French ways of thinking are indicative of France’s rayonnement, and the nation’s 

self-respect is at stake” (2002: 24). Dette citat viser, hvor vigtig en del udbredelsen af det 

franske sprog og verdenssyn er for den nationale identitet i Frankrig. Endvidere kan man 

udlede af citatet, i hvor høj grad det franske sprog er forbundet med den franske prestige. Den 

franske identitet har brug for, at Frankrig har global indflydelse, og det kan bl.a. opnås ved 

hjælp af det frankofone projekt. Sproget bliver anset som et redskab til at sprede det franske 

verdenssyn og de franske værdier (se afsnit 5.1.2.). Derfor er man også meget opmærksom på 

at holde øje med, i hvor høj grad sproget bliver brugt i internationale sammenhænge (Parker 

2002:12). 

Dette engagement i at udbrede det franske sprog, verdenssyn og værdier vidner om, at man fra 

fransk side er klar over, at sprog og kultur ofte går hånd i hånd. Ulempen er derimod, at dette 

ihærdige engagement kan give det frankofone projekt nykolonialistiske reminiscenser. For det 

kan tænkes, at Frankrig i det frankofone projekt både ser mulighed for at udvide landets 

råderum i forhold til økonomi og markedsandele (Degn 2000: 14), men også i høj grad ser 
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mulighed for at øge landets ’poids politique’ ved at skabe sig politiske allierede i 

Frankofonien ( Parker 2002: 24-25). Heraf kan man udlede, at Frankofonien har givet det 

franske diplomati en ny dimension, og at det franske sprog spiller en central rolle, når det 

gælder det franske diplomati og internationale relationer. Derfor kan det ikke undgås, at det 

bliver det opfattet som en vigtig del af den franske diplomatiske aktivitet, når Frankrig 

promoverer det franske sprog i udlandet (Parker 2002: 24). Igen vil jeg citere en af mine 

hovedkilder til disse afsnit om frankofonien, navnlig professor Gabrielle Parker, som 

udtrykker det så klart:  

” The French language is perceived as the symbol of French identity. In consequence, to 

promote the language is to promote France and French interests; to protect the language is to 

protect French interests; to protect French interests is to protect the language” (2002:11). 

Den frankofone verden bliver ofte fremstillet som en slags mega-nation eller et broderskab af 

nationer, der har det franske sprog til fælles (Degn 2003: 16). Det handler om international 

indflydelse, prestige og ikke mindst om at være et alternativ til den engelske/amerikanske 

dominans, hvilket står i diametral modsætning til Frankofoniens plædering for sproglig og 

kulturel mangfoldighed. For er der i Frankofonien ikke i virkeligheden tale om et fransk ønske 

om fransk sproglig og kulturel dominans? Det er at gå for vidt at kalde Frankofonien for et 

skalkeskjul for at fremme franske interesser. På den anden side ville det være naivt ikke at 

inddrage det som en del af årsagen til det ihærdige franske engagement i det frankofone 

projekt.  

6.1.4. Sproglig modreaktion på den engelske dominans 

Efter Anden Verdenskrig ønskede man at udarbejde en forenklet grammatik og en ny 

pædagogisk tilgang til undervisningen i fransk som fremmedsprog. Dette skete i høj grad som 

en modreaktion på det engelske sprogs hastige udbredelse efter krigen, og meningen var nok 

at forsøge at skabe en fransk pendant til BASIC English (British American Scientific 

International Commercial English), som er en forenklet udgave af engelsk, der er udviklet af 

en Cambridge professor i 1930’erne. Udover at videreudvikle fremmedsprogsundervisningen i 

Frankrig lagde man stor vægt på franskundervisningen i udlandet, hvilket også kommer til 

udtryk i oprettelsen af ’Association des universités partiellement ou entièrement de langue 

française’ (AUPELF) i 1961 og ’Fédération internationale des professeurs de français’ (FIF) i 
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1969 (Parker 2002: 28). I 1983 blev faget fransk som fremmedsprog inkorporeret i 

universitetsundervisningen, og to år efter blev ’Diplôme d’études de langue française’ (DELF) 

og ’Diplôme approfondi de langue française, (DALF) introduceret (Parker 2002: 26-28). 

DELF og DALF er officielle eksaminer, der udbydes af det franske undervisningsministerium, 

og som man kan tage i 125 lande. Eksaminerne er anerkendte både på gymnasier og 

universiteter og i erhvervslivet såvel i Frankrig som i de øvrige fransktalende lande (Institut 

français 2009).  

6.2. Grønlands sprog og kultur i en globaliseret verden 

Som det vil fremgå af dette afsnit, kan den grønlandske sprogsituation også ses i en større 

sammenhæng end blot i forholdet mellem Grønland og Danmark. For grønlændere og deres 

stammefrænder har søgt sammen i fællesskab for at stå stærkere i verden, sådan som den ser 

ud i dag. Deres projekt er ganske vist ikke af samme kaliber som det frankofone, men 

alligevel bestræber de sig på at blive hørt på internationalt plan. 

6.2.1. Fællestræk i inuit-området 

I løbet af denne opgave har jeg betragtet grønlændere som en isoleret befolkningsgruppe, 

hvilket også er rigtigt - til en vis grad. For udover at kalde sig selv kalaallit
6
, så kalder 

grønlændere sig også inuit, da de er et inuitfolk ligesom visse andre befolkningsgrupper, der 

har bosat sig andre steder på jordens nordligste område. Denne transnationale dimension af 

den grønlandske identitet er man blevet mere og mere bevidst om i løbet af de senere år. 

Alle inuitter tilhører den mongolide race, og i mindst 5000 år har de levet langs kysterne ved 

Beringstrædet, Ishavet og de canadiske og grønlandske farvande. Det har vist sig, at inuitterne 

deler en fælles urhistorie, og at de ligeledes deler en fælles kultur, der er præget af 

livsvilkårene i området. F.eks. har havpattedyr en central plads i de fleste inuit-kulturer. 

Desuden findes der også en række fællestræk i forhold til den åndelige verden i form af riter 

og religiøse forestillinger. Det var bl.a. polarforskeren Knud Rasmussen, som kunne pege på 

en del af disse fællestræk i de forskellige inuit-kulturer, efter at han havde gennemrejst hele 

inuit-området i 1920’erne (Bjørn 1992: 8-10).  

                                                           
6
 Kalaallit betyder grønlænder på grønlandsk. 
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I denne opgaves optik er det særlig interessant, at det grundlæggende er det samme sprog, der 

bliver talt i hele inuit-området. Inuit-sprogene udgør nemlig et dialektkontinuum. Det betyder, 

at nabodialekterne altid mere eller mindre er indbyrdes forståelige, hvorimod sprogene i hver 

sin ende af dette samme dialektkontinuum ikke er indbyrdes forståelige. Det betyder f.eks., at 

den indbyrdes forståelse mellem en grønlandsk og en russisk inuit er nærmest ikke 

eksisterende, mens der er forholdsvis stor forståelse mellem en grønlandsk og en canadisk 

inuit (Andersen 2007). På baggrund af alle disse fællestræk kan grønlændere ikke 

kategoriseres som en isoleret etnisk gruppe. De udgør nemlig en del af et større kulturelt 

fællesskab – inuit-fællesskabet. Ligesom Grønland er de andre inuit-samfund blevet 

koloniseret. Inuitfolket lever i dag på dansk, canadisk, amerikansk og russisk jord (Bjørn 

1992: 10).  

Generelt kan man sige om samtlige inuit-samfund, at de alle inden Anden Verdenskrig har 

levet et relativt uforstyrret og selvstændigt liv. Livsgrundlaget har været baseret på inuittens 

traditionelle levemåde, hvor fangst og fællesskab i stammen har været de essentielle, 

samfundsbærende elementer (Csonka & Schweitzer 2004: 47). I afsnit 4.3. fremgår det 

ligeledes, at Grønland, som en konsekvens af den danske kolonipolitik, har været et hermetisk 

lukket land indtil Anden Verdenskrig brød ud. Efter Anden Verdenskrig stod Grønland 

overfor enorme politiske og kulturelle omvæltninger, der er ejendommelige for Grønland. 

Derudover var og er Grønland også genstand for den rivende teknologiske, økonomiske og 

kulturelle udvikling, der har præget verden efter Anden Verdenskrig. I dag er globaliseringen 

ikke til at komme udenom, og det er Grønland nødt til at forholde sig til, selvom landet er 

markant bagud i forhold til den øvrige vestlige verden med hensyn til industrialisering og 

modernisering (Csonka & Schweitzer 2004: 46). Det grønlandske samfund står altså over for 

store udfordringer, som kun få andre lande kender magen til.  

6.2.2. Inuit-fællesskabet ’Inuit Circumpolar Council’ 

I 1977 søgte inuitterne sammen i fællesskab, da det stod dem klart, at de ville stå stærkere 

sammen. Det var Eben Hopsen fra Alaska, som inviterede en række andre inuitter til at 

diskutere, hvordan inuitter i fællesskab kunne håndtere den trussel, som især industrien og 

visse stater i stigende grad udgjorde for inuittens levemåde, miljø og menneskerettigheder 

(ICC 2009). Fællesskabet fik navnet Inuit Circumpolar Council (ICC) og har i dag NGO status 
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i FN’s Economic and Social Council (ECOSOC). ICC har 18 delegater og skal på grund af sin 

NGO status selv sørge for økonomien. Grønland bidrager årligt med 3-4 millioner (Olsen 

2008: 2) (Fleicher 1998: 32). Den drivende kraft er udsigten til at arbejde sammen på 

internationalt niveau. De vil arbejde og kæmpe for fælles inuit-interesser og -rettigheder på 

internationalt plan. I dag repræsenterer ICC alle inuitter. Fællesskabet har stor fokus på 

klimaet, da den globale opvarmning direkte påvirker naturen omkring dem og dermed deres 

oprindelige kultur, som er hårdt udsat som følge af klimaforandringerne. Dette er et problem, 

som ICC er dybt optaget af (ICC 2009a) (Olsen 2008: 2).   

I ICC’s charter (se bilag 9) står der bl.a., at ICC skal: ”strengthen unity among Inuit of the 

Circumpolar region” samt ”ensure the endurance and the growth of Inuit culture and 

societies for both the present and future generations”. Det var med dette i sinde, at ICC 

nedsatte en sprogkommission i 1998. Den transnationale organisation er bevidst om, at inuit-

kulturen er en mundtlig kultur og at flere inuit-sprog er truede. ICC anerkender ligeledes den 

betydning inuit-sprogene har for inuittens identitet og for opretholdelsen og styrkelsen af 

inuit-kulturen i hele regionen. Derfor skal sprogkommissionen forsvare, udvikle og fremme 

inuit-sprogenes udvikling samt varetage deres eksistens. Sidst men ikke mindst skal 

kommissionen komme med forslag til et fælles inuit-skriftsprog (ICC 2009b). 

Førnævnte Eben Hopson, som var en af ICC’s grundlæggere, udtalte sig allerede i 1975 

således om inuitterne: ”We Eskimo are an international community sharing common 

language, culture, and a common land along the Arctic coast of Siberia, Alaska, Canada and 

Greenland. Although not a nation-state, as a people, we do constitute a nation” (ICC 2009c)  

Dette samarbejde mellem inuitterne i ICC har ikke blot den effekt, at det styrker den etniske 

inuit-identitet blandt inuitterne i ICC; det muliggør også, at inuitternes stemme bliver hørt 

uden for det cirkumpolare felt (Csonka & Schweitzer 2004: 65). I fællesskab står inuitterne 

stærkest, og dette giver dem mulighed for at blive hørt på FN-talerstole og i andre 

internationale fora, hvorfra de kan fremme inuitternes verdenssyn eller i hvert fald gøre andre 

kulturer opmærksomme på det.         
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Eben Hopson udtalte sig således om inuitternes sprog: ”Our language contains the memory of 

four thousand years of human survival through conservation and good management of our 

Arctic wealth” (ICC 2009b). 

Dette citat vidner om, hvor højt man værdsætter inuit-sproget. At man ser det som en 

vidensbeholder, som man ikke kan være foruden, hvis man vil bevare kontakten til den 

oprindelige inuit-kultur. Mange af inuit-sprogene er i dag i dårlig stand, men dette er dog ikke 

gældende for det grønlandske sprog. Den grønlandske sprogsituation skal selvfølgelig ses i 

lyset af den danske kolonimagts stræben efter at bevare det grønlandske sprog. Her har 

grønlænderne været heldigere end de fleste af deres stammefrænder. Grønlandsk er nemlig det 

bedst bevarede inuit-sprog i dag (Csonka & Schweitzer 2004: 54).  

6.2.3. Den grønlandske sprogsituation og globaliseringen 

Som sagt er grønlandsk hovedsproget i Grønland. Det er modersmål for ca. 70 % af den 

grønlandske befolkning. 15 % er naturligt tosprogede, og de resterende 15 % har dansk som 

modersmål (Höglin 2002: 71). I sin egenskab som Grønlands hovedsprog, mangler det 

grønlandske sprog en række termer, som man ikke ville forvente af et lands hovedsprog. Det 

er især inden for områder som udenrigshandel, økonomi, teknik og forskning, at der mangler 

termer. Dette skyldes i høj grad den sene modernisering af det grønlandske samfund. Den 

grønlandske terminologi har ikke kunnet følge med landets omvæltning og udvikling. En 

anden del af årsagen er, at det især er danskere, der beskæftiger sig med de nævnte områder, 

og de typisk ikke kan grønlandsk. Der forventes dog, at i takt med at flere og flere 

grønlændere bliver uddannede, vil det i stigende grad være grønlændere, der kommer til at 

besætte de stillinger, der er indenfor disse områder, hvilket sandsynligvis vil medvirke til, at 

terminologien efterhånden vil blive grønlandiseret (Höglin 2002: 71).  

Det engelske sprog har fået en fremtrædende plads i verden. Rent professionelt er det mest i 

de store virksomheder og i den akademiske verden, at sproget gør sig gældende. I hverdagen 

er de fleste af os konstant udsat for engelsk/amerikansk sprog og kultur. Det være sig i 

fjernsynet, i biografen, på internettet osv. På denne måde invaderer engelske gloser de 

forskellige nationalsprog (Höglin 2002: 7). Desuden er man begyndt at lære børn engelsk på et 

meget tidligt stadie i skoleforløbet med det formål, at de er godt rustede til at fungere 

arbejdsmæssigt i en globaliseret verden. Dog medvirker den tidlige engelskundervisning til, at 
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det engelske verdenssyn meget tidligt bliver en del af et barns bevidsthed, hvilket vil præge 

det filter, hvorigennem barnet ser verden (Höglin 2002: 7+23). 

I kapitlet ’Det sproglige klima’ i bogen ’Grønlænder og Global’ bliver tolv sprogfolk 

interviewet. Disse sprogfolk beskæftiger sig på forskellig vis med det grønlandske sprog, og 

aldersmæssigt er de spredt mellem 25 og 86 år (Jacobsen 2004: 13). Fælles for disse sprogfolk 

er, at de ikke anser det grønlandske sprog som værende et truet sprog. Derimod tager de heller 

ikke sproget for givet, og de er meget bevidste om, at der stadig er et pres fra det danske 

sprog, og at der skal gøres en aktiv indsats for at styrke og fremme det grønlandske sprog 

(Jacobsen 2004: 55) I forhold til den danske påvirkning siger Jørgen Fleischer alligevel: 

”Men det grønlandske sprog, det er ikke truet, slet ikke truet. Som Aqqaluk Lynge siger: 

”Dansk beskytter det grønlandske sprog”. Det er rigtigt. Forstået på den måde at engelsk er 

et altopslugende sprog. Man kan bare tænke på vore frænder i Alaska og i Canada. Det 

engelske sprog er så stærkt at det udrydder de små sproggrupper” (Jacobsen 2004: 20). 

Det er tydeligt, at Jørgen Fleischer sætter pris på, at det er et forholdsvis lille sprog, der har 

haft så stor en indflydelse i Grønland, for det danske sprog er også udsat for den engelske 

påvirkning, hvilket gør, at det aldrig kunne få sådan en magtfuld position, som det engelske 

sprog har fået andre steder i inuit-området. Derudover henviser han nok også til 

isolationspolitikken, som Danmark førte i kolonitiden. 

Naja Trondhjem pointerer, at: ”domænetab jo er en konsekvens af et moderne samfund – men 

på den anden side kommer der jo hele tiden andre domæner med nye ting der bliver indført i 

Grønlandsk” (Jacobsen 2004: 21). Her henviser hun til, at Grønland gør en aktiv indsats for at 

grønlandisere områder, der er vigtige for det grønlandske samfunds udvikling. I denne 

forbindelse publicerede det grønlandske sprogsekretariat Oqaasileriffik i 2001 en rapport med 

titlen ’Grønlandsk domænevinding’, der gør rede for den grønlandske domænetilstand 

indenfor områder som folkeskole, uddannelse og forskning, erhvervsliv, administration, 

kulturliv, forbrugerliv og intimsfære. Til sidst i denne rapport kommer det tydeligt frem, at 

spørgsmålet om domænevinding eller domænetab ikke handler om engelsk versus grønlandsk, 

men stadig handler om balancen mellem dansk og grønlandsk (Langgård 2001: 46). 

Grønlænderne har et dobbelt forhold til det danske sprog, for samtidig med at de tager afstand 
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fra det, kommer det ikke til at forsvinde fra deres verden (se afsnit 4.2.3.) (Jacobsen 2004: 55). 

Rapporten peger ligeledes på, at da grønlandiseringen var på sit højeste, var der mange 

grønlændere, der hellere så, at Grønland vendte opmærksomheden mod Amerika og dets 

sprog engelsk i stedet for at fokusere på det lille danske sprog. Nu hvor det canadiske inuit-

område Nunavut har fået status som selvstændigt territorium, har grønlændere mulighed for at 

studere i Canada, da flere canadiske uddannelsesinstitutioner har valgt at optage grønlandske 

studenter (Langgård 2001: 46). 

6.3. Diskussion 

Ikke overraskende er der stor forskel på, hvordan Frankrig og Grønland forholder sig til 

globaliseringen og udbredelsen af engelsk sprog og kultur. I Frankrig er man opsat på, at det 

franske sprog skal fungere som et habilt alternativ til det verdensomspændende og 

altdominerende engelske sprog. I Grønland har man vendt blikket mod stammefrænderne i 

den overbevisning, at sammen står de stærkere i den globaliserede verden. Man kan næsten 

sige, at globaliseringen har tvunget dem til at stå sammen, og at ICC er en god mulighed for 

befolkningen i inuit-området til at repræsentere, tale for og fremme deres område på 

internationalt niveau, uden at det går gennem de forhenværende koloniherrers kanaler. På 

denne måde får de deres egen stemme i verden. De taler på egne vegne og varetager egne 

interesser. I dette perspektiv gør ICC, som er blevet til som en konsekvens af globaliseringen, 

det muligt for Grønland og andre inuit-samfund at stå på lige fod med andre lande. Med andre 

ord har globaliseringen åbnet døren for den internationale anerkendelse, som Grønland higer 

efter (se afsnit 5.2.2.). Denne internationale anerkendelse har Frankrig haft i flere århundreder. 

Det franske sprogs anerkendelse og prestige har dog været markant dalende i den periode, 

hvor det engelske sprog for alvor har haft medvind. Landets udfordring ligger nu i at bevare 

dets nuværende position på verdensscenen, og drømmen er at generobre pladsen som verdens 

førende nation. 

Begge lande har på hver sin måde erfaringer inden for kolonisering. Frankrig som en 

forhenværende koloniherre og Grønland som et postkolonialt land. Det medvirker naturligvis 

til, at landene har vidt forskellige forudsætninger for at forholde sig til globaliseringen. I de 

franske kolonier kom det frankofone projekt til at fylde det vakuum, der opstod, da 

afkoloniseringen stort set var tilendebragt. Med tiden er det i høj grad blevet et fransk projekt, 
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der giver Frankrig mulighed for at udbrede den franske civilisation i den moderne tid. 

Grønland har altid befundet sig i yderkanten af verden. Først som et uberørt, selvstændigt og 

oprindeligt folk, derefter som en koloni, der var genstand for isolationspolitik. Sidenhen har 

det grønlandske folk været udsat for en omfattende danisering, der blev efterfulgt af 

hjemmestyrets grønlandisering. Desuden har klimaforandringer, ICC og derved 

globaliseringen bidraget til, at Grønland aldrig har været så synlig på verdensscenen som nu. 

Samtidig er man stadig meget optaget af forholdet mellem dansk og grønlandsk i det 

grønlandske samfund. Der tales meget om domænevinding i forhold til traditionelt danske 

områder i det grønlandske samfund. Men der tales også om domænetab i forhold til 

grønlandske traditioner, der så småt er ved at uddø i Grønland, som en konsekvens af det 

moderne samfund. (Höglin 2002: 71-72).  

A. D. Smiths teori om, at den nationale identitet bliver genfortolket generation efter 

generation forklarer måske, at Grønland som et lille folk fokuserer mindre, i forhold til 

globaliseringen, på deres lokale identitet end på den regionale eller transnationale inuit-

identitet (Csonka & Schweitzer 2004: 51). De teknologiske hjælpemidler, som er 

globaliseringens bærende elementer, er også med til at styrke den cirkumpolare forbindelse, 

da informationsteknologien kan være med til at styrke fremkomsten af en pan-inuit identitet 

(Csonka & Schweitzer 2004: 64). Dette er også gældende for det frankofone projekt. 

Informationsteknologien har givet tid og rum en ny betydning, derfor kan det tænkes, at 

Benedict Andersons trykkefællesskaber i denne sammenhæng bruges i overført betydning og 

udvides til også at dække elektroniske medier som f.eks. internettet. 

Selv om Grønland står i den svære situation, at landet aldrig har været et selvstændigt land og 

nu også skal forholde sig til globaliseringen, har landet efterhånden fået stor erfaring med at 

tilpasse sig nye forhold og ændringer (Csonka & Schweitzer 2004: 64). I kapitlet ’En 

fjernsynshistorie’ i bogen ’Grønlænder og Global’ skrives det, at Robert Petersen, der er 

blandt de ypperste sprogfolk i Grønland, advarede om, at man risikerede, at konsekvensen 

ville blive at man fik ”et Grønland uden ansigt”. Med ansigt må han mene identitet, altså et 

Grønland uden identitet. Da han tyve år senere bliver adspurgt om denne udtalelse, svarer han: 

”…sagde jeg virkelig det? Ja egentlig ville jeg jo gerne have et også sprogligt grønlandsk 

fjernsyn, men ellers betragter jeg jo ikke kulturpåvirkninger som noget ondt…jeg havde nær 
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sagt…jeg kan godt tåle dem (Rygaard 2004: 180). Denne udtalelse fortæller os, at til trods for 

at det grønlandske sprog har gennemgået adskillige paradigmeskift og kolossal fremmed 

påvirkning, så holder det stadig skansen, og det er nærmest utænkeligt, at det grønlandske 

sprog nogensinde skulle forsvinde, når det har overlevet indtil nu. 

Det franske sprog har aldrig været udsat den form for fremmed påvirkning som det 

grønlandske har. Ej heller har der nogensinde været tale om, at fransk skulle være et truet 

sprog. I Frankrig har man døjet med dialekterne, men det styrede man med hård hånd, for den 

franske stat var stærk og selvstændig. Det franske sprog har det godt i Frankrig, der er mere 

fokus på dets tilstand ude i verden – som verdenssprog. Der kan man måske tale om, at det 

franske sprog er truet af den engelske fremmarch. Når den nationale franske identitet i høj 

grad er forbundet med international prestige, kan man forestille sig, at det giver et dybt sår i 

den franske identitet, at det franske sprogs popularitet er dalende i globaliseringens tidsalder. 

For som det blev nævnt i afsnit 5.1.2., så opfattes sproget som et redskab og et middel til at 

sprede det franske verdenssyn, de franske værdier og den franske civilisation så vidt omkring i 

verden som muligt. 

I Grønland forsøger man at få det bedste ud af globaliseringen, selv om man er klar over, at 

den kan være altopslugende. Men det, at man er i gang med en grønlandiseringsproces, gør, at 

man i Grønland automatisk er bevidst om den ydre påvirkning af kulturen og samfundet – det 

være sig dansk eller engelsk påvirkning. I Grønland er man som sagt vant til at forholde sig til 

fremmed påvirkning, og det gør dem måske rustede til at tage imod globaliseringen på deres 

egne præmisser.  
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7. Konklusion 

I løbet af opgaven er det blevet meget tydeligt, at Frankrig og Grønland virkelig er to meget 

forskellige lande. Dette stod særlig klart, da teorierne skulle anvendes i behandlingen af de 

forskellige emner. Fælles for alle teorier var, at de var som skræddersyede til det franske 

tilfælde. Hvorimod mange af dem skulle modificeres, for at de kunne være brugbare i det 

grønlandske tilfælde. Gellners teori om forholdet mellem industrialisering, uddannelse og 

kulturformidling ramte plet i det franske tilfælde, hvorimod den ikke umiddelbart passede til 

det koloniale grønlandske samfund, hvor landets elite i lang tid tilhørte en fremmed kultur. 

Ved at tage højde for denne omstændighed, kunne teorien dog bruges. Dette samme var 

gældende for Hastings med hensyn til skriftsprogets betydning for nationens opståen. 

Derudover er hans periodeinddeling meget eurocentrisk og passede ikke særlig godt på det 

grønlandske tilfælde. Anthony D. Smiths og Benedict Andersons teorier viste sig dog at egne 

sig både til det franske tilfælde og det grønlandske. Etnosymbolismen var i stand til at forklare 

den nationale identitets foranderlige natur, som især er aktuel for Grønland. Endvidere viste 

det sig, at Benedict Andersons trykkefællesskab som forudsætningen for forestillingen om en 

nation gav en god forklaring på, hvordan idéen om den grønlandske nation opstod.  

Disse to folks forhold til deres sprog er grundlæggende forskelligt. I Frankrig er der tradition 

for at se det franske sprog som værende et særligt klart og universelt sprog, der kan udtrykke 

abstrakte begreber. Derudover opfattes sproget som overlegent andre sprog. I analysen af det 

frankofone projekt fremgår det ganske tydeligt, i hvor høj grad den franske selvforståelse er 

afhængig af det franske sprogs status i verden. At Frankrig er en stærk og gammel stat 

kommer også implicit til syne i sproget, da man meget tidligt anerkender sprogets betydning 

for statsdannelsen og derfor fører en bevidst sprogpolitik, som resulterer i adskillige 

sproglove.  

Den oprindelige grønlandske kultur er båret af den mundtlige kulturform i form af myter og 

fortællinger. Skriftsproget kom til Grønland for at dække et dansk behov for at forkynde 

evangeliet. Med tiden, og især efter den nye retskrivning blev indført, har grønlænderne taget 

skriftsproget til sig og er i færd med at udvikle den skriftlige kulturform og nye terminologier. 

Det er i lyset af denne udvikling, at en øget grønlandsk selvforståelse kommer til udtryk i 

selve sproget. Man tillægger ikke det grønlandske sprog særlige egenskaber, som man gør det 
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med det franske. Sprogets store værdi ligger i dets funktion som kulturformidler. I Grønland 

er man bevidst om, at nøglen til den immaterielle kulturarv ligger i sproget. Går sproget tabt, 

går også den viden om den oprindelige grønlandske kultur, som i gennem flere århundreder er 

opmagasineret i det grønlandske sprog, tabt. Man er bevidst om, at sproget skal bevares, for at 

landet skal kunne bevare sin oprindelige kulturs karakteristika. Til sammenligning er det 

franske sprogs funktion som kulturformidler at formidle det franske verdenssyn, den franske 

civilisation og de franske værdier til den øvrige verden. Derfor er udgangspunktet for sproget 

som kulturformidlende redskab noget anderledes end det grønlandske, men det er ikke desto 

mindre vigtigt, da Frankrigs prestige i udlandet er afgørende for den franske identitet.  

Globaliseringen har udfordret begge lande kulturelt. Frankrig har set sig svækket i 

international sammenhæng, og Grønland har fået endnu et bjerg at bestige. Til trods for at 

globaliseringen på godt og ondt dominerer verden, er der i Grønland dog stadig mest fokus på 

den danske tilstedeværelse i landet og som følge deraf grønlandiseringen. Globaliseringen har 

dog medført, at Grønland har slået sig sammen med andre Inuit-folk i den transnationale 

organisation ICC for at stå stærkere i globaliseringen. Til gengæld er der meget, der tyder på, 

at man i Grønland ikke oplever globaliseringen som en trussel. Landet har jo overlevet enorme 

samfundsændringer, så hvorfor skulle det ikke kunne overkomme globaliseringen?  

I forhold til globaliseringen har Frankrig engageret sig kraftigt i det frankofone projekt. Fra at 

have været den mest prestigefyldte nation i Europa har Frankrig siden Anden Verdenskrig 

oplevet forandringer. Som en konsekvens af det engelske/amerikanske sprogs og den 

engelske/amerikanske kulturs fremmarch har den forhenværende koloniherre fået et nyt og 

mere venligt ansigt. Frankrig er nemlig blevet fortaler for den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed. På denne vis overkommer Frankrig den kulturelle globalisering. For Grønland 

kan globaliseringen meget vel betyde en styrket national identitet, da globaliseringen, i kraft af 

ICC, gør det muligt for grønlænderne at forhandle direkte og på lige fod med andre lande. I 

forhold til Frankrig, så skal det nævnes, at selv om landet de sidste 50 år har oplevet 

international svækkelse, så bidrager Frankofonien til en styrkelse af den franske identitet. 

Dette tyder på, at både den grønlandske og den franske nationale identitet har evnen til at 

tilpasse sig nye omstændigheder. Nyfortolkningen af den nationale identitet lader til at være 
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løsningen på spørgsmålet om, hvordan man kan bevare sine nationale karakteristika i 

globaliseringens tidsalder. 
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                                                              Bilag 1 

Hjemmestyreloven 

Lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre 

  

På baggrund af at Hjemmestyrekommissionens arbejde var slut, vedtog Folketinget i Danmark 

efteråret 1978 en lov om indførelse af hjemmestyre i Grønland pr. 1. maj 1979. 

  

En folkeafstemning i Grønland den 17. januar 1979 gav den endelige godkendelse af 

indførelsen af hjemmestyret. Grønlands Hjemmestyre blev indført den 1. maj 1979. 

  

Vi Margrethe den II, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: 

I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende 

indtager inden for riget, har folketinget i overensstemmelse medvedtagelse i Grønlands 

landsråd vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov om Grønlands 

forfatningsmæssige stilling i riget: 

   

Kapitel 2. 

Hjemmestyrets anliggender.  

  

§ 9. Det grønlandske sprog er hovedsproget. Der skalundervises grundigt i det danske sprog. 

 Stk. 2. Begge sprog kan anvendes i offentligeforhold. 

   

  

Givet på Amalienborg, den 29. november 1978. 

  

Under Vor Kongelige Hånd og Segl. 

  

Margrethe R. 

  

/Jørgen Peder Hansen. 

  

  

Bilag. 

1. Grønlands styrelsesordning. 

2. Styrelsesordning for kommunerne. 

3. Skatter og afgifter. 
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4. Folkekirken og de fra folkekirken afvigende trossamfund. 

5. Fiskeri på territoriet, jagt, landbrug og renavl. 

6. Fredning. 

7. Landsplanlægning. 

8. Nærings- og konkurrencelovgivning, herunder ogsålovgivning om restaurations- og 

hotelvirksomhed, regler om alkoholholdigedrikke samt regler om lukketid. 

9. Sociale forhold. 

10. Arbejdsmarkedforhold. 

11. Undervisning og kultur, herunder erhvervsuddannelse. 

12. Erhvervsforhold i øvrigt, herunder statens fiskeri- ogproduktionsvirksomhed, 

erhvervsstøtte og erhvervsudvikling. 

13. Sundhedsvæsen. 

14. Lejelovgivning, boligstøtte og boligforvaltning. 

15. Vareforsyning. 

16. Intern passager- og godsbefordring. 

17. Miljøbeskyttelse. 
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                   Bilag 2 

Udkast til  

 

Lov om Grønlands Selvstyre 

Et uddrag 

 

I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til 

selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i 

partnerskabet mellem Danmark og Grønland. Loven bygger i overensstemmelse hermed på en 

overenskomst mellem Naalakkersuisut og den danske regering som ligeværdige parter.  

 

Kapitel 4 

Udenrigsanliggender 

 

§ 11. Naalakkersuisut kan handle i mellemfolkelige anliggender som fastsat i dette kapitel og i aftaler 

med regeringen. 

Stk. 2. Regeringen og Naalakkersuisut samarbejder i mellemfolkelige anliggender som fastsat i dette 

kapitel med henblik på at sikre såvel Grønlands interesser som Kongeriget Danmarks samlede 

interesser.  

Stk. 3. De beføjelser, som gives Naalakkersuisut i dette kapitel, begrænser ikke de danske 

myndigheders forfatningsmæssige ansvar og beføjelser i mellemfolkelige anliggender, idet udenrigs- 

og sikkerhedspolitik er rigsanliggender. 

§ 12. Naalakkersuisut kan med fremmede stater og internationale organisationer forhandle og indgå 

folkeretlige aftaler på rigets vegne, herunder forvaltningsaftaler, som alene vedrører Grønland og 

fuldt ud angår overtagne sagsområder. 

Stk. 2. Folkeretlige aftaler, der alene vedrører Grønland og Færøerne og fuldt ud angår overtagne 

sagsområder, kan efter beslutning af såvel Naalakkersuisut som Færøernes landsstyre forhandles og 

indgås på rigets vegne af Naalakkersuisut og Færøernes landsstyre i forening. 
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Stk. 3. Folkeretlige aftaler, der er indgået efter stk. 1 eller stk. 2, kan opsiges efter de samme 

bestemmelser.  

Kapitel 7 

Sprog 

§ 20. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland 

 

Kapitel 8 

Grønlands adgang til selvstændighed 

 

§ 21. Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.  

Stk. 2. Træffes beslutning efter stk. 1, indledes der forhandlinger mellem regeringen og 

Naalakkersuisut med henblik på gennemførelse af selvstændighed for Grønland.  

Stk. 3. En aftale mellem Naalakkersuisut og regeringen om gennemførelse af selvstændighed for 

Grønland skal indgås med samtykke fra Inatsisartut og skal godkendes ved en folkeafstemning i 

Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget.    

Stk. 4. Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland. 

Kapitel 9 

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 

 

§ 22. Loven træder i kraft den 21. juni 2009. 

 

§ 23. Lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre ophæves, jf. dog stk. 2 

Stk. 2. § 8 i lov om Grønlands hjemmestyre forbliver i kraft, indtil råstofområdet overtages af 

Grønlands Selvstyre. 

Stk. 3. Grønlands Selvstyre har fortsat den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der 

er overtaget efter § 4 i lov om Grønlands hjemmestyre. 



72 
 

Stk. 4. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der er 

overtaget efter § 5 i lov om Grønlands hjemmestyre.  

 

§ 24. Lov nr. 577 af 24. juni 2005 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler ophæves. 

Stk. 2. Forskrifter udstedt i medfør af loven forbliver i kraft med de ændringer, der følger af denne 

lov, indtil de ændres eller ophæves af rette myndighed.  

 

§ 25. § 22 i lov om mineralske råstoffer i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 18. juni 1998, 

ophæves. 

  

§ 26. Lov om selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 

87 af 9. februar 1999, ophæves. 

 

§ 27. Lov nr. 502 af 6. juni 2007 om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008 og 2009 ophæves. 

 

§ 28. Bestemmelser, der gælder for Grønland, forbliver i kraft med de ændringer, der følger af denne 

lov, indtil de ændres eller ophæves af rette myndighed. 

 

§ 29. Sager, som på tidspunktet for et sagsområdes overgang til Grønlands Selvstyre er under 

behandling af en dansk myndighed, færdigbehandles af vedkommende grønlandske myndighed, jf. 

dog stk. 2.  

Stk. 2. Vedkommende danske myndighed kan i særlige tilfælde og efter aftale med vedkommende 

grønlandske myndighed bestemme, at visse nærmere bestemte sager skal færdigbehandles af de 

danske myndigheder.  
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    Bilag 6         
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    Bilag 7 

Membres 

L'Organisation internationale de la Francophonie regroupe 56 États et gouvernements membres et 14 
observateurs. 

  

  Albanie  

  Andorre  

  Arménie * 

  Autriche ** 

  Belgique  

  Bénin  

  Bulgarie  

  Burkina Faso  

  Burundi  

  Cambodge  

  Cameroun  

  Canada  

  Canada Nouveau-Brunswick  

  Canada Québec  

  Cap-Vert  

  Centrafrique  

  Chypre * 

  
Communauté française de 
Belgique  

  Comores  

  Congo  

  Congo RD  

  Côte d'Ivoire  
 

  

  Croatie ** 

  Djibouti  

  Dominique  

  Egypte  

  
Ex-République yougoslave de 
Macédoine  

  France  

  Gabon  

  Géorgie ** 

  Ghana * 

  Grèce  

  Guinée  

  Guinée Bissau  

  Guinée équatoriale  

  Haïti  

  Hongrie ** 

  Laos  

  Lettonie ** 

  Liban  

  Lituanie ** 

  Luxembourg  

  Madagascar  

  Mali  
 

  

  Maroc  

  Maurice  

  Mauritanie  

  Moldavie  

  Monaco  

  Mozambique ** 

  Niger  

  Pologne ** 

  République Tchèque ** 

  Roumanie  

  Rwanda  

  Sainte-Lucie  

  Sao Tomé et Principe  

  Sénégal  

  Serbie ** 

  Seychelles  

  Slovaquie ** 

  Slovénie ** 

  Suisse  

  Tchad  

  Thaïlande ** 

  Togo  

  Tunisie  

  Ukraine ** 

  Vanuatu  

  Vietnam  
 

* Membres associés . 
** Observateurs. 

 

  Liste par régions   

Découvrez les 70 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie 
réparties dans les différentes régions du monde et téléchargez la carte de la Francophonie.  

  Statut du français    

Le français a statut de langue officielle, seul ou avec d'autres langues, dans 32 pays membres de l'OIF.  

  Adhésion   

http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=167
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=270
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=339
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=288
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=401
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=111
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=112
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=113
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=114
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=115
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=116
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=117
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=118
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=119
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=120
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=121
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=378
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=110
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=110
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=122
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=123
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=124
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=125
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=313
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=126
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=127
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=128
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=187
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=187
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=129
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=130
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=397
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=344
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=349
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=131
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=132
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=133
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=134
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=314
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=135
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=250
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=136
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=249
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=137
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=138
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=139
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=140
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=141
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=142
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=143
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=144
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=261
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=145
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=400
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=360
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=146
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=147
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=148
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=168
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=149
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=307
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=150
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=255
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=359
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=151
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=152
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=280
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=153
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=154
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=300
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=155
http://www.francophonie.org/oif/pays/detail-pays.cfm?id=156
http://www.francophonie.org/oif/pays/regions.cfm
http://www.francophonie.org/pix/oif/carte_francophonie_2008bis.pdf
http://www.francophonie.org/oif/pays/statut.cfm
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L'Adhésion à la Francophonie institutionnelle repose sur un certain nombre de critères 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francophonie.org/oif/pays/adhesion.cfm
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Bilag 8 

                     

Historique des textes législatifs 

Décret n° 84-171 du 12 mars 1984 

instituant un Haut Conseil de la francophonie 
(Journal officiel du 13 mars 1984) 

Le Président de la République,  
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,  

Décrète :  

Art. 1er -  
Il est institué sous la présidence du Président de la République un Haut Conseil de la 
francophonie qui réunit des personnalités françaises et étrangères.  

Art 2 -  
Le Haut Conseil de la francophonie a pour mission de préciser le rôle de la 
francophonie et de la langue française dans le monde moderne. Il rassemble les 
données et confronte les expériences, notamment dans les domaines de 
l'enseignement, de la communication, de la science et des techniques nouvelles. Il 
distingue les enjeux et les urgences et propose des perspectives d'action. Chaque 
année, il établit un rapport sur l'état de la francophonie.  

Art. 3 -  
Les membres et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie sont 
désignés par le Président de la République.  

Art. 4 -  
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil de la francophonie sont 
inscrits au budget du ministère des relations extérieures.  

Art. 5 -  
Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 12 mars 1984.  

FRANCOIS MITTERRAND.  

Par le Président de la République :  
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Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.  

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.  

 

 
Historique des textes législatifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/lois/archives/histoire3.htm
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Bilag 9 

                     
                         

INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL 
CHARTER 
  
  
PREAMBLE - RECOGNIZING 
  
THAT we, the Inuit, are an indigenous people, with a unique ancestry, culture and homeland; 
  
THAT the world’s arctic and sub-arctic areas which we use and occupy transcend political boundaries; 
   
THAT due to our historical inheritance and use and occupancy of our homeland we enjoy cultural 
rights unique to indigenous peoples and share common traditions, values and concerns; 
  
THAT the Inuit homeland and its resources are of critical importance to the international community; 
  
THAT international and national policies and practices should give due consideration to protection for 
the arctic and sub-arctic environment and to the preservation and evolution of Inuit culture and 
societies; 
  
THAT our right to self-determination must be confirmed and Inuit participation in policies and activities 
affecting our homeland assured; 
  
THAT in furtherance of our spirit of co-operation with the international community, we seek to promote 
world peace and the objectives of this Charter; 
  
THAT an international organization of Inuit, known as the INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL dedicated 
to protect and advance Inuit rights and interest on the international level, has been created by a 
resolution unanimously adopted on June 15, 1977 in Barrow, Alaska; 
  
THEREFORE 
  
A FORMAL CHARTER FOR THE INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL IS NECESSARY IN ORDER TO 
CONTINUE THE ENDEAVOURS INITIATED BY THE CONFERENCE AND TO IMPLEMENT ITS 
RESOLUTIONS AND WE, THE INUIT OF THE CIRCUMPOLAR REGION, IN ACCORDANCE WITH 
THE PRINCIPLES OF EQUALITY, FRIENDSHIP AND RESPECT, HEREBY ACCEPT AND AGREE TO 
THIS CHARTER, THE PROVISIONS OF WHICH ARE SET FORTH BELOW. 
  
ARTICLE 1 - DEFINITIONS 
  
1. "Aboriginal rights and interests" mean those collective and individual rights and interests 

which are unique to indigenous peoples. 
  
2. "Circumpolar region" means the Inuit homeland. 
  
3. "Delegate" means a delegate of a Member Party appointed in accordance with the provisions 

of this Charter. 
  



88 
 

4. "Delegation" means all persons appointed or elected by a Member Party to attend a session 
of ICC as a Delegate. 

  
5. "ICC" means the Inuit Circumpolar Council. 
  
6. "Inuit" means indigenous members of the Inuit homeland recognized by Inuit as being 

members of their people and shall include the Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit 
(Canada), Kalaallit (Greenland) and Yupik (Russia). 

  
7. "Inuit homeland" means those arctic and sub-arctic areas where, presently or traditionally, 

Inuit have Aboriginal rights and interests. 
  
8. "Member Party" means each of Inuit Circumpolar Council (Canada) Inc., Inuit Circumpolar 

Council - Alaska, ICC Greenland and ICC Russia.  Each Member Party shall organize itself as 
the laws of its home jurisdiction permit. 

  
  
ARTICLE 2 - OFFICIAL NAME 
  

The official name of the ICC shall be the "Inuit Circumpolar Council". 
  
  
ARTICLE 3 - PURPOSES 
  

The purposes of the Conference are: 
  

a) to strengthen unity among the Inuit of the Circumpolar region; 
  

b) to promote Inuit rights and interests on the international level; 
  

c)                 to ensure Inuit participation in political, economic and social institutions which we, the 
Inuit, deem relevant; 

  
           d)                 to promote greater self-sufficiency of Inuit in the Circumpolar region; 
  

e) to ensure the endurance and the growth of Inuit culture and societies for both present 
and future generations; 

  
f) to promote long-term management and protection of arctic and sub-arctic wildlife, 

environment and biological productivity; and 
  

g) to promote wise management and use of non-renewable resources in the circumpolar 
region and incorporating such resources in the present and future development of Inuit 
economies, taking into account other Inuit interests. 

  
  
ARTICLE 4 - FUNCTIONS AND POWERS 
  

ICC shall have the following functions and powers to carry out the purposes and principles 
declared in the Charter: 
  

a) to establish policies, principles and positions in matters affecting Inuit and the 
Circumpolar region, in accordance with resolutions duly passed for such purposes; 

  
b) to further exchange information among Member Parties and to disseminate 

information to the international community; 
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c) to support actions for political, economic and social justice for Inuit; 

  
d) to participate in, or make representations to, international organizations concerned 

with matters affecting Inuit interests; 
  

e) to undertake appropriate action, where necessary, in accordance with resolutions duly 
passed for such purposes; 

  
f) to undertake and assist research in areas of interest to Inuit; 

  
g) to recommend measures to be taken to further Inuit common interests; 

  
h) to otherwise act so as to carry out the purposes of this Charter. 

  

              
 


